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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2021 

 

1. Otvorenie   

2. Futbalový klub Krásnohorské Podhradie  - Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy -  

Zámer priameho prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

3. Záver 

 

Prítomní : Iveta Breznayová, Katarína Prékopová, Štefan Kún, Ľudovít Baffy 

                  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona 

   

  Ospravedlnení:, Jozef Görgei, Ing. Katarína Demková 

 

1./  Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  Mgr. Peter Bollo, starosta obce. Privítal 

poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia . 

-Ing. Štefan Jánosdeák pripomenul, že z programu chýba bod – určenie overovateľov +voľba 

návrhovej komisie 

-Katarína Prékopová žiadala doplniť do programu bod – nálepky na odpadové koše- žiadosť 

o cenovú ponuku 

Nový  program OZ 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov +voľba návrhovej komisie  

3. Futbalový klub Krásnohorské Podhradie  - Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy -  Zámer 

priameho prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4 .Žiadosť o cenovú ponuku -nálepky na odpadové koše 

5. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať za zmenu programu 

Uznesenie č. 58/2021 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenený program zasadnutia OZ na deň  30.11.2021 so 

začiatkom o 16,00 hod.   

  Hlasovanie :  

  za :   7/  Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák 

Katarína Prékopová, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy                 

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 
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2.Určenie overovateľov +voľba návrhovej komisie  

Starosta obce určil overovateľov a voľbu návrhovej komisie. Za overovateľov určil  Ing. 

Ladislava Katonu a Ing. Štefana Jánosdeáka. Za členov návrhovej komisie určil Ivetu 

Breznayovú, Štefana Kúna a Mgr. Tibora Tótha. Za predsedu návrhovej komisie určil Ivetu 

Breznayovú. 

Uznesenie č.  59/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Iveta Breznayová, Štefan Kún 

a Mgr. Tibor Tóth  a berie na vedomie určených overovateľov Ing. Ladislava Katonu a Ing. 

Štefana Jánosdeáka. 

Hlasovanie :  

  za :   7/  Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák 

Katarína Prékopová, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy                 

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

3 . Futbalový klub Krásnohorské Podhradie  - Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy -  

Zámer priameho prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Starosta obce informoval o podaní žiadosti FK Krh. Podhradie 

Futbalový klub Krásnohorské Podhradie  - Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy -  Zámer 

priameho prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec obdržala 

žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorá je ako povinná príloha k žiadosti o grant v rámci 

programu Terra Incognita, ktorú podalo Občianske združenie Futbalový klub Krásnohorské 

Podhradie.  Predmetom priameho prenájmu pozemku obce je parcela registra „C“, parc. číslo 

3750, ostatná plocha o výmere 817 m2, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie. Pozemok 

obec nevyužíva a má maximálny záujem o rozvoj cestovného ruchu, rozvoja ekoturistiky v obci 

Krásnohorské Podhradie a realizáciou projektu sa  umožní prevádzkovanie chodníkov ako 

peších turistických trás, čo v konečnom dôsledku prispeje k bezpečnému užívaniu predmetnej 

parcely počas letnej ako aj zimnej sezóny. 

 

Keďže sa jedná o obecný majetok, je nutné najprv v zmysle §9a) ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb o majetku obcí schváliť Zámer priameho prenájmu pozemku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa.  

Ako materiál poslanci  obdržali Návrh zámeru priameho prenájmu pozemku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, kde je potrebné doplniť cenu nájmu za 1 m2. Navrhnutú  výšku 

nájmu stanoviť v zmysle Návrhu nájomnej zmluvy a to v sume 1,00 eur ročne za každých 100 

m2 (aj začatých).  

  

Poslanec Štefan Kún podal bližšie informácie  
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-turistický chodník /cesta nad kempingom pri vodojeme smerom pod hrad / 

-turistický chodník/cesta od pamätnej tabule smerom pod hrad/ 

-doplniť 4 veľké náučné tabule aj v obci  

 

-poslanec Ľudovít Baffy sa vyjadril ohľadne premenovania názvov ulíc- súbežne s náučnými 

tabuľami /predložiť vypracovaný návrh v januári/ 

-poslankyňa Iveta Breznayová podala pozmeňujúci návrh za nájom v sume 1,00 eur  ročne   

 

Uznesenie č.  60/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho prenájmu pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v k.ú. Krásnohorské Podhradie, 

parcela registra „C“ parc. číslo 3750, ostatná plocha o výmere 817 m2. Pozemok sa nachádza 

v lokalite neďaleko areálu pod hradom Krásna Hôrka, kde žiadateľ hodlá vykonať udržiavacie 

práce a tým vytvoriť a označiť pešiu cestu od ulice Hradnej po areál pod hradom krásna Hôrka, 

z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že pozemok obec nevyužíva a má 

maximálny záujem o rozvoj cestovného ruchu, rozvoja ekoturistiky v obci Krásnohorské 

Podhradie a z dôvodu umožnenia prevádzkovania chodníkov ako peších turistických trás, čo 

v konečnom dôsledku prispeje k bezpečnému užívaniu predmetnej parcely počas letnej ako aj 

zimnej sezóny. Cena sa stanovuje vo výške  1,00 eur ročne. 

Hlasovanie :  

  za :   7/  Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák 

Katarína Prékopová, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy                 

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

4.Žiadosť o cenovú ponuku -nálepky na odpadové koše 

Poslankyňa Katarína Prékopová  predložila návrh o cenovú ponuku na nálepky, ktoré by mali 

byť umiestnené na odpadových nádobách občanov. Nálepka má obsahovať logo firmy Brantner 

a príslušný rok. Po zaplatení daní za odpad by občania mali obdržať nálepku, ktorá sa nalepí na 

zbernú nádobu a bude  smerodatná pri odvoze odpadu z domácností 

 

- poslanci diskutovali o ťažkostiach vzniknutých so separáciou odpadu  hlavne v rómskej osade 

a hľadali  možné riešenia vo forme propagácie, osvety tak v rómskej osade ako aj v obci 

-poslanec Ing. Ladislav Katona sa ospravedlnil a kvôli pracovným povinnostiam opustil 

rokovaciu miestnosť  

 

 

 



4 
 

Uznesenie č.  61/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí ukladá obecnému úradu prerokovať so 

zbernou spoločnosťou Brantner nálepkový systém na odpadové koše a zároveň ukladá 

obecnému úradu požiadať o navýšenie počtu 1100l nádob na triedený odpad do rómskej osady 

aj do obce. Termín do januára 

Hlasovanie :  

  za :   6/  Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák 

Katarína Prékopová , Ľudovít Baffy                 

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

5.Záver 

-poslanec Mgr. Tibor Tóth ako člen krízového štábu sa informoval o situácii mimoriadneho 

stavu v obci  

- starosta obce sa vyjadril, že pandemická situácia v obci sa zlepšila podľa nahlásených údajov 

je 30 ochorení na Covid 19 

- dňa 30.11.2021 prebehlo v obci mobilné očkovanie za pomoci pracovníkov RÚVZ 

- v priebehu mesiaca december sa zvolá krízový štáb o potrebe predĺženia alebo zrušenia 

mimoriadnej situácie. 

 

        Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

 

                                                                            Mgr. Peter Bollo 

                                     starosta obce 

 

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 16,00 do 18,30 hod. 

Overovatelia : 

Ing. Ladislav Katona 

Ing. Štefan Jánosdeák 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 


