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Zápisnica 

 
zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva, ktoré  sa  konalo  dňa  14.8.2014 

 

Program :   1./ Otvorenie 

          2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

          3./ Kontrola  plnenia  uznesení 

          4./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – určenie volebného obvodu                                           

a počtu poslancov pre volebné obdobie 2014 - 2018 

          5./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie rokov 

2014 - 2018 

          6./ Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

          7./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 

          8./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 

          9./ Predaj pozemkov obce na základe schváleného zámeru za cenu stanovenú 

znaleckými posudkami 

                   10./ Správa starostu obce 

         11./ Diskusia 

         12./ Schválenie uznesení 

                    13./ Záver 

       

         Prítomní poslanci : Štefan Kún, MVDr. Július Ferenc, Iveta Breznayová, Robert 

Darvaš, Ing. Ladislav Katona,  Ing. Štefan Jánosdeák,  Ľudovít Baffy , / Juraj Jurini a Peter 

Török – ospravedlnená neúčasť/. 

Hlavný kontrolór obce – Ing. Oto Badín – prítomný 

 

1./  Otvorenie previedol starosta obce, privítal prítomných poslancov, prítomných obyvateľov 

obce a oboznámil ich s programom zasadnutia. Doplňujúce návrhy neboli, bolo prijaté 

uznesenie č. 40/2014. 

 

2./  Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : p. MVDr. Július Ferenc a p. Ľudovít 

Baffy 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – p. Ing. Ladislav 

Katona, členovia komisie : p. Ing. Štefan Jánosdeák a Iveta Breznayová 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/2014. 

 

3./ Kontrola  plnenia  uznesení  

      Správu o kontrole plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce, p. Ing. Oto Badín, 

v nasledovnom znení : uznesenia zo zasadnutia OZ  zo dňa 24.6.2014, a to č. 31/2014, 

32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014, 37/2014, 38/2014, 39/2014 sú splnené,  alebo 

sa plnia priebežne.  

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 42/2014. 

 

4./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – určenie volebného obvodu a počtu 

poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018 

 

     Starosta obce k tomuto  bodu uviedol, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo musí určiť počet 

poslancov na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018. Počet poslancov sa určuje v závislosti od 
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počtu obyvateľov v zmysle citovaného zákona. Počet obyvateľov obce k 31.12.2013 bol 2646. 

V zmysle citovaného zákona môže byť pri tomto počte obyvateľov určených 7 až 9 poslancov.  Na 

základe pracovného stretnutia poslancov starosta doporučuje  určiť počet poslancov 9, tak ako to bolo 

aj toto volebné obdobie. Zároveň doporučuje ponechať tak, ako v tomto volebnom období naďalej 
jeden volebný obvod.     

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 43/2014.  

 

5./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 

2018 

      
     Tento bod bol taktiež prejednaný na pracovnom stretnutí poslancov a pri počte obyvateľov 2655 je 

vhodné, aby sa funkcia starostu obce v takej  veľkej obci  vykonávala na plný úväzok.  

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 44/2014.  

 

6./ Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 
      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že obec podľa svojich možností chce uskutočniť opravu, 

resp. rekonštrukciu miestnych komunikácií postupne. Na základe skutočností, že došlo k úspore 
a ostala určitá finančná rezerva, začne sa s rekonštrukciou od ulice Osloboditeľov (prvé 3 priečne ulice 

pri Motely). Postupne podľa možností  obce sa bude pokračovať v tejto rekonštrukcii na ďalších 

uliciach. Tento návrh bol prejednaný  na pracovnom stretnutí poslancov.  

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 45/2014.  

 

7./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 

 
      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 – premieta účelovo 
určené finančné prostriedky – doplatok za voľby prezidenta SR. Toto rozpočtové opatrenie je 

informatívne pre obecné zastupiteľstvo a zároveň bolo prednesené aj na pracovnom stretnutí 

poslancov.   

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 46/2014.  

 

8./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 

 
      Starosta obce predložil  Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 v nasledovnom znení:   
 

V súlade s ods.2 písm.c) § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie: 
 
Bežné príjmy - zvýšenie v celkovej sume                                                              84,0 €  

Bežné výdavky –zvýšenie v celkovej sume                                                     12 864,0 € 

 
Kapitálový príjem- zvýšenie v celkovej sume                                                 2 000,00 € 

Kapitálové výdavky- zvýšenie v celkovej sume:                           41 000,00 € 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) 
 

nasledovne: 

 
Bežné príjmy : - 4 875,0 € 

Bežné príjmy : +4 875,0 €  

 

Bežné výdavky :  - 1 096,0 € 
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Bežné výdavky : + 1 096,0 € 

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. 

 

V súlade s ods.1  § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie: 
Zmeny rozpočtu -účelovo určené prostriedky 

 
Bežné príjmy –navýšenie v celkovej sume                                      26 468,0 € 

Bežné výdavky- navýšenie  v celkovej sume             31 821,0 € 
 

Kapitálové príjmy- navýšenie v celkovej sume                               23 000,0 € 

Kapitálové výdavky –navýšenie v celkovej sume                           23 000,0 € 

 

Presun rozpočtových prostriedkov -účelovo určené prostriedky 
 
Bežné výdavky v celkovej sume               - 853,0 € 

Bežné výdavky v celkovej sume               +853,0 € 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 47/2014. 

 

9./ Predaj pozemkov obce na základe schváleného zámeru za cenu stanovenú znaleckými 

posudkami 

 
     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že na základe uznesenia č. 17/2013 z 30.4.2013 sa schválili  

ceny pozemkov v lokalite rómska osada na základe znaleckých posudkov nasledovne : cena za 1m2 

pozemkov, zapísaných na LV 1117 – jedná sa o parcely registra „E“, stanovuje sa v sume 5,45 Eur 
a cena za 1m2 pozemkov zapísaných na LV č. 689 – jedná sa o parcely registra „C“, stanovuje sa 

v sume 5,58 Eur za 1m2.  Zámer na odpredaj pre žiadateľa p. Roberta Darvaša bol schválený 

uznesením č. 38/2014 zo dňa 24.6.2014. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 48/2014. 

 

10./ Správa starostu obce 

 

     Starosta obce predložil správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ 

zo dňa 24.6.2014 nasledovne : 
  

- dňa 28.6.2014 v miestnom Kempingu oslávil  5. výročie svojho vzniku Mužský spevácky zbor, 

kde boli prizvaní aj hostia z okolitých obcí, taktiež aj hostia z našich družobných obcí 

- dňa 5.7.2014 oslávil Futbalový klub Krásnohorské Podhradie 20. výročie od svojho založenia. 
Túto veľkolepú akciu korunoval bývalý člen Zlatého družstva Maďarskej reprezentácie p. 

Buzánszky Jenö, ktorý z tejto príležitosti odhalil pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na budove 

v areáli miestneho futbalového ihriska,    
- v mesiaci júl 2014 sa v miestnom Kempingu a v jeho okolí konal Gombasecký letný tábor, 

- dňa 8.augusta 2014 sa konal deň obce, ktorý bol spojený aj s hradnými hrami, ktorých 9. ročník sa 

konal v následný deň v sobotu, 
- počas letných mesiacov sa v miestnom kempingu uskutočnil moto zraz, detský tábor Apoštolskej 

cirkvi.  

- v areáli bývalého obecného úradu, ktorého súčasťou je sobášna sieň miestna organizácia 

Csemadoku privítala deti z našej obce v remeselníckom tábore, 
- počas letných mesiacov sa ošetrili náterom autobusové zastávky, v dome smútku prebehla 

hygienická maľba interiéru. V obci naďalej prebieha kosenie a údržba verejných priestranstiev.   
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 49/2014. 

 

11./ Diskusia 

 

- P. Ing. Lázárová – sa informovala, či rekonštrucia miestnych komunikácíi bude 

vykonávaná dodávateľským spôsobom, alebo ako údržba, zároveň upozornila na 

poškodený poklop na ulici Lipovej pred bývalým barom. 

- Starosta odpovedal, že rekonštrukcia miestnych komunikácií bude vykonávaná 

výberovým konaním dodávateľským spôsobom. Oprava poklopu bude realizovaná 

v najbližšom období. 

- P. Iveta Breznayová – upozornila na zanesené priekopy na ulici Pokrokovej 

- P. Štefan Kún – informoval o nutnej oprave cesty pri futbalovom ihrisku a za záhradami p. 

Edity Filickej. 

- P.  Bc. Eva Kovácsová – sa informovala ohľadne čerpania finančného rozpočtu ods. 15-

16. 

- Starosta odpovedal, že táto čiastka predstavuje vyplatenie nevyčerpanej dovolenky 

a odchodné do dôchodku pre p. Ota  Orbána. Na miesto p. Orbána  nastúpil p. Stoklasa 

František. 

- P. Dobošová Helena – vyslovila pochvalu na organizovanie akcií Dni obce a Hradné hry. 

- P. Dobošová Helena, p. Szaniszló Štefan – požiadali o vysvetlenie, prečo na stretnutie 

s predstaviteľmi a zástupcami pozemkového fondu dňa 7.5.2014 neboli prizvaní aj 

vlastníci, alebo zástupcovia vlastníkov pozemkov . 

- Starosta odpovedal, že sa jednalo o neoficiálne a neverejné stretnutie na pôde ZŠ 

Pokroková.  

- P. Katarína Prékopová  - predložila fotodokumentáciu o Romskej osade a upozornila na 2 

nové nelegálne stavby na obecných pozemkoch, ktoré nešpecifikovala. 

- Na základe upozornenia bol podaný a schválený návrh na uznesenie pod č. 50/2014. 

- P. Brutovská Alžbeta – upozornila na premoknuté steny kultúrneho domu. 

 

 

12./ Schválenie uznesení 

 

     Starosta obce požiadal p. Ing. Ladislava Katonu, predsedu návrhovej komisie, aby 

oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami : 

 
Uznesenie č.  40/2014 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  14.8.2014 so začiatkom o 17,30 hod.  

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  

 

 

Uznesenie č.  41/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan 
Jánosdeák a Iveta Breznayová a berie na vedomie určených overovateľov MVDr. Júliusa Ferenca 

a Ľudovíta Baffyho.  

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  

  
 

Uznesenie č.  42/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  
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 Uznesenie č.  43/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo  určuje  poslancov Obce Krásnohorské Podhradie  v novom volebnom období  

r. 2014 - 2018  v počte  celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 
utvorenom pre celú obec.  

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  

 

 

Uznesenie č.  44/2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  určilo výkon funkcie  starostu obce Krásnohorské Podhradie pre nové volebné 

obdobie  r. 2014 - 2018  v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu. 

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  
 

 

Uznesenie č.  45/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rekonštrukciu - asfaltovanie ulice Osloboditeľov  - prvá časť pri 

Motely. 

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  
 

 

Uznesenie č.  46/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo V súlade s ods.1 § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov berie na vedomie rozpočtové opatrenie 
č. 4/2014. 

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  

 

 

Uznesenie č.  47/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo:  
a) V súlade s ods.2 písm. a) a c) § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 

5/2014. 

b) V súlade s ods.1 § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov berie na na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2014. 

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  

 

 

Uznesenie č.  48/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemkov obce Krásnohorské Podhradie   a to parcely 

č. KN-C 2339/158 – zast. plocha o výmere 53 m2  a parc. č. KN-C 2339/159  zast. plocha o  výmere 

19 m2, pre Roberta Darvaša, bytom Krásnohorské Podhradie č. 518, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ 

zák. č. 138/1991 Zb, z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii žiadateľa, ako aj 
vzhľadom na dlhodobé užívanie sporného pozemku ním, na ktorom má postavenú nehnuteľnosť, ktorú 

obýva a je v užívaní žiadateľom, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku vo výške 401,76 

eur s tým, že všetky náklady spojené s predmetným predajom bude znášať kupujúci. 
Hlasovanie :   za :     5              proti :   0               zdržal sa :   2 /MVDr. J. Ferenc, R. Darvaš/  
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Uznesenie č.  49/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Hlasovanie :   za :     7               proti :   0               zdržal sa :   0  

 

 

Uznesenie č.  50/2014 

Obecné zastupiteľstvo ukladá stavebnej komisii pripraviť novú fotodokumentáciu Rómskej osady 
ohľadom nelegálnych stavieb a porovnať s predošlou fotodokumentáciou do konca septembra 2014. 

Hlasovanie :   za :     6              proti :   0               zdržal sa :   1 /R. Darvaš/  

 
 

13./ Záver 

  

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

       Peter  B O L L O 

             starosta obce 

 

 

 

 

Zapisovateľ:  Eleonóra Plošnicová 

 

 

Overovatelia : 

 

MVDr. Július Ferenc   

 

Ľudovít  Baffy 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

  


