Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.9.2017
Program :
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Správa z finančnej kontroly pokladne za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017
5./ Zmluva o výkone správy majetku obce - prerokovanie
6./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 - prerokovanie
7./ Predloţenie ŢoNFP – Rekonštrukcia havarijného stavu palubovky a strechy telocvične
ZŠ Krásnohorské Podhradie
8./ Predloţenie ŢoNFP – Krásnohorské Podhradie – Komunitné centrum /Doplnené
uznesením č. 35/2017/
9./ Zámer zaloţenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
10./ Predloţenie ŢoNFP na vyhotovenie GP – Rómska osada (Doplnené uznesením č.
35/2017)
11./ Záver

Prítomní : /8/ Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún / Robert Fogaš –
neprítomný, ospravedlnený/
Prítomná hlavná kontrolórka obce - Ing. Ildikó Vámosová
1./ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Peter Bollo, starosta obce. Privítal
poslancov a prítomných obyvateľov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Konštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Na základe novej informácie ohľadne opätovného predloţenia ţiadosti
o nenávratný finančný príspevok na výstavbu komunitného centra, starosta dal návrh na
doplnenie programu zasadnutia o bod – Predloţenie ŢoNFP – Krásnohorské Podhradie –
Komunitné centrum – ako bod č. 8, ostatné body sa posúvajú. Poslanec Ľudovít Gunár
navrhol doplnenie programu zasadnutia o bod - Predloţenie ŢoNFP na vyhotovenie GP –
Rómska osada, ako bod č. 10, ďalší bod sa posúva.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 27.9.2017 so začiatkom
o 17,30 hod. aj s doplňujúcimi návrhmi
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Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : Iveta Breznayová a Ľudovít Gunár
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie –
Mgr. Eva
Kovácsová, členovia komisie – Ľudovít Baffy a Robert Darvaš
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 36/2017 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: predseda komisie –
Mgr. Eva Kovácsová, členovia komisie – Ľudovít Baffy a Robert Darvaš a berie na vedomie
určených overovateľov : Iveta Breznayová a Ľudovít Gunár

Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
3./ Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predloţila hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó
Vámosová v nasledovnom znení : na rokovaní OZ dňa 2.8.2017 boli prijaté nasledovné
uznesenia : č. 29/2017, č. 30/2017, č. 31/2017, č. 32/2017 a 33/2017 – sú splnené, č. 34/2017
– plnenie uznesenia trvá. Záznam o kontrole plnenia uznesení bol spracovaný dňa 12.8.2017.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 37/2017 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
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4./ Správa z finančnej kontroly pokladne za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe táto správa bola súčasťou materiálov pre
poslancov. Záznam bol vypracovaný dňa 8.8.2017 a neboli zistené nedostatky vo vedení
pokladničnej agendy.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 38/2017 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z finančnej kontroly pokladne za obdobie od
1.1.2017 do 30.6.2017.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
5./ Zmluva o výkone správy majetku obce - prerokovanie
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe nakoľko vodárenská spoločnosť súhlasí
s podpisom upravenej Zmluvy o výkone správy majetku obce, nájme, je moţné pristúpiť
k prerokovaniu Schválenia zmluvy o výkone správy majetku obce. Do pôvodného návrhu
Zmluvy si ţiadala Slovenská agentúra ţivotného prostredia doplniť podmienky, nakoľko časť
spravovaného majetku je ešte monitorovaná v rámci projektov EU /ulica Pokroková/. Zámer
bol schválený uznesením č. 62/2016 z 23.11.2016.
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté, nakoľko za návrh uznesenia č. 39/2017
v znení :
„Obecné zastupiteľstvo predloţený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s:
a)
prerokovalo
- s pripomienkami
- bez pripomienok
b)
schvaľuje
1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. v účtovnej
hodnote 2.910.952,09 €
2. podstatné náleţitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu
správy, najdôleţitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/“
hlasovali 4 poslanci /Breznayová I., Ing. L. Katona, Ľ. Baffy, PhDr. J. Zsiga/, proti hlasovali 2
poslanci /Mgr. E.Kovácsová, Š. Kún/ a zdrţali sa 2 poslanci /Ľ. Gunár, R. Darvaš/.
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6./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 – prerokovanie
Starosta k tomuto bodu uviedol, ţe návrh rozpočtového opatrenia bol predloţený na
pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.9.2017 a jedná sa o :
- Navýšenie beţných príjmov /vratky zo zdravotných poisťovní za rok 2016/ ..... 6.000,- Eur
- Navýšenie beţných výdavkov pri rôznych funkčných klasifikáciách .................. 4.700,- Eur
= OcÚ – PHM, mazivá, oleje – sluţobné auto
= OcÚ – Servis, údrţba a opravy – sluţobné auto
= ČOVaK – Údrţba prev. Strojov, prístrojov a zariadení
= ČOVaK – Všeobecné sluţby
= PO – špeciálne sluţby – verejné obstarávanie, por. Činnosť
- Navýšenie kapitálových výdavkov ..................................................................... 700,- Eur
= PO – projektová dokumentácia – hasičská zbrojnica
- Navýšenie výdavkových finančných operácií .................................................... 600,- Eur
= Návratná finančná výpomoc – jednotlivcovi /zabezpečenie výdavkov na pohreb/
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2017 v zmysle ustanovenia §14
ods.2 písm. b), c), d) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie :
za : 7 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Robert
Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 1/ Mgr. E. Kovácsová

7./ Predloţenie ŢoNFP – Rekonštrukcia havarijného stavu palubovky a strechy
telocvične ZŠ Krásnohorské Podhradie
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe táto výzva bola opäť vyhlásená Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to v rámci vzdelávania a výchovy ţiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie, alebo výstavby telocvične a na
vybavenie telocvične. Rekonštrukcia havarijného stavu palubovky a strechy telocvične ZŠ je
potrebná z bezpečnostných dôvodov. Celkové stavebné náklady sú v sume 134.441.20 Eur,
spoluúčasť je 10 %.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
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uznesenie č. 41/2017 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloţenie Ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
v rámci Výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt
„Rekonštrukcia havarijného stavu palubovky a strechy telocvične ZŠ Krásnohorské
Podhradie“ a zároveň schvaľuje 10 % spoluúčasť na financovaní projektu.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
8./ Predloţenie ŢoNFP – Krásnohorské Podhradie – Komunitné centrum /Doplnené
uznesením č. 35/2017/
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe táto výzva bola vyhlásená Ministerstvom vnútra
SR ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje. V rámci toho sa
predloţí Ţiadosť na nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
s názvom „ Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské
Podhradie“. Súčasťou podania tohto projektu v rámci povinných príloh je aj súhlas obecného
zastupiteľstva s predloţením ŢoNFP a súhlas o 5 % spolufinancovaní projektu z celkových
oprávnených výdavkov.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 42/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie
schvaľuje
1. Predloţenie ţiadosti o poskytnutie NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre
Operačný program Ľudské zdroje (SO), pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,
- Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 zameraná na výstavbu a rekonštrukciu
komunitných centier
- Názov projektu: Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v
obci Krásnohorské Podhradie
2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu: Komunitným centrom za
zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie zo strany ţiadateľa
min. na 5% celkových oprávnených výdavkov,
3. Zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
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Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr.
Eva Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
9./ Zámer zaloţenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe j e Zámer zaloţenia Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Gemer. Členstvo obce v takejto Oblastnej organizácii cestovného ruchu
rozvoju turistického ruchu v našej lokalite veľmi neprispieva, nakoľko znovuotvorenie hradu
Krásna Hôrka je zatiaľ v nedohľadne. Členstvo v tejto organizácii bolo navrhnuté, pre našu
obce nevýhodným spôsobom, mal by byť v sume 561,58 Eur, pričom príjmy z ubytovacích
kapacít predstavujú sumu 483,- Eur.
Ohľadne bodu členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer bolo nasledovné
hlasovanie:
za : 0
proti : 7 / Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,
Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
zdrţal sa : 1 / Ľudovít Baffy
uznesenie č. 43/2017 :
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje členstvo obce Krásnohorské Podhradie v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Gemer.

10./ Predloţenie ŢoNFP na vyhotovenie GP – Rómska osada /Doplnené uznesením č.
35/2017
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 44/2017 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun bodu č. 10 na najbliţšie zasadnutie OZ z dôvodu
doplnenia údajov, potrebných na predloţenie ţiadosti.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr.
Eva Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún
proti : 0
zdrţal sa : 0
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11./ Záver
Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Peter Bollo
starosta obce

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 18,30 hod.

Overovatelia :
Iveta Breznayová
Ľudovít Gunár

Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová
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