
Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.3.2022 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa z kontroly poskytnutých dotácií Obcou Krásnohorské Podhradie za rok 2021 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce 

Krásnohorské Podhradie na roky 2022 – 2024  

7. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024  

8. Osadenie podzemných vedení – zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

9. Prenájom pozemku pod bankomatom - zámer  

10. Rôzne   

11. Interpelácia poslancov  

12. Záver 

 

Prítomní : Iveta Breznayová,Katarína Prékopová,Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Jozef 

Görgei,Ľudovít Baffy, Ing.Štefan Jánosdeák  , Ing.Ladislav Katona 

   

  Ospravedlnení:  

Ing.Katarína Demková 

 

1./  Otvorenie 

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

poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia . 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  29.3.2022 so začiatkom 

o 17,00 hod.   

   Hlasovanie :  

  za : 7/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Jozef Görgei,Ľudovít Baffy,   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 

 

2.Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

 

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

Baffyho a ,Jozefa Görgeiho, Za členov návrhovej komisie určil Ing.Štefana Jánosdeáka 

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

Tótha. 

 



Uznesenie č.  2/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák a Iveta Breznayová. a berie na vedomie určených overovateľov Jozefa Görgeiho 

a Ľudovíta Baffyho. 

 

   Hlasovanie :  

  za : 7/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy,   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Jozef Görgei 

 

3.Kontrola plnenia uznesení  

 

Správu o kontrole plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce  Ing. Ildikó Vámosová 

kde uviedla, že  na rokovaní ObZ dňa 15.12.2021  bolo prijatých 10 uznesení 

62/2021,63/2021,64/2021,65/2021,66/2021,67/2021,68/2021,69/2021,70/2021,71/2021 

Uznesenie č.  3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

 

4.Správa z kontroly poskytnutých dotácií Obcou Krásnohorské Podhradie za rok 2021 

 

Ing.Ildikó Vámosová prečítala správu o kontrole poskytnutých dotácií a uviedla ,že správa 

bola súčasťou materiálu pre poslancov  

-poslankyňa Iveta Breznayová podotkla,že chýbali  prezenčné listiny, 

-nejasné položky -občianske združenie Čajori Romani 

-poslanec Mgr.TiborTóth navrhol predložiť správu o dotácií-vyhodnotenie hospodárenia 

Uznesenie č.  4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu poskytnutých dotácií Obcou Krásnohorské 

Podhradie za rok 2021 a vyzýva všetky subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia ,aby predložili 

výročné správy o hospodárení  do 30.6.2022. 



 

   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

5.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

 

Ing.Ildikó Vámosová prečítala správu o kontrole poskytnutých dotácií a uviedla ,že správa 

bola súčasťou materiálu pre poslancov  

 

Uznesenie č.  5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za II. polrok 2021. 

   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

6.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce 

Krásnohorské Podhradie na roky 2022 – 2024 

  

Ing.Ildikó Vámosová predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu  a uviedla ,že správa 

bola súčasťou materiálu pre poslancov  

Uznesenie č.  6/2022 

 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 

programového rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na roky 2022 – 2024. 

   Hlasovanie :  

  za : 7/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 

 

 

 



 

7.Návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024  

 

Návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Návrh bol zverejnený dňa 

11.3.2022 po dobu  zákonom stanovenej lehoty. K Návrhu rozpočtu nebola podaná žiadna 

pripomienka. 

Uznesenie č.  7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2022 a berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 -  2024. 

   Hlasovanie :  

  za : 7/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   1/Katarína Prékopová 

            zdržal sa :   0 

 

8.Osadenie podzemných vedení – zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

 

 Osadenie podzemných vedení – zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. Žiadateľka p. Šafárová podala žiadosť o vydanie súhlasu k uzatvoreniu zmluvy 

o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce parc.  číslo 

KN-C  696/1, 696/4, 3558/1, 3558/2, 3559. Žiadateľka vlastní v pri lokalite pozemok, kde sa 

bude  realizovať výstavbu rodinných domov, ku ktorým k vydaniu stavebného povolenia je 

potrebné vybudovať siete – elektrika, kanalizácia, voda a plyn. Tieto siete budú realizované vo 

vlastnej réžii žiadateľky. Územné rozhodnutie k umiestneniu podzemných vedení je už 

právoplatné (11.3.2022).  

-poslanec Kún navrhol obsah zmluvy prekonzultovať s právnikom  

-starosta obce sa  vyjadril,že je to štandardná zmluva o vecnom bremene 

Uznesenie č.  8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a vydáva súhlas k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena týkajúceho sa vodovodu a kanalizácie, plynovodu podzemného 

elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce parc. číslo: KN-C  696/1, 696/4, 

3558/1, 3558/2, 3559 

 
Hlasovanie :  

  za : 5/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 



            zdržal sa :   2/Katarína Prékopová.,Štefan Kún 

 

 

9.Prenájom pozemku pod bankomatom - zámer  

 

Spoločnosť Euronet Services Slovakia spol s.r.o. podala žiadosť o možnosti umiestnenia 

bankomatu v našej obci. Navrhované miesto osadenia by bolo pred budovou obecného úradu, 

nakoľko je potrebné zabezpečiť aj možnosť napojenia  na elektrickú energiu. Jedná sa 

konkrétne o parc. číslo 45/2. Nakoľko  Zámer priameho prenájmu pozemku tohto obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  - Predmetom priameho prenájmu pozemku obce je časť 

parcely registra „C“, parc. číslo 45/2  o výmere 1m2 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Krásnohorské Podhradie. Predmetný pozemok pred budovou obecného úradu, je 

využívaný ako prístup k budove obecného úradu ako aj k autobusovej zastávke. Obec má 

záujem o rozvoj služieb pre svojich obyvateľov a realizáciou osadenia bankomatu sa  umožní 

prístup občanov k svojej hotovosti aj v čase keď nie sú úradné hodiny na miestnej pošte. 

 

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.  

-poslanci mali dotaz , čo vlastne bude zabezpečovať obec 

-starosta odpovedal – obec zabezpečí základy /1x1/  

           -  napojenie na elektrickú energiu a tým aj jej úhrada 

Uznesenie č.  9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho prenájmu pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie. Ide o časť pozemku o výmere 1 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. 

Krásnohorské Podhradie, parcela registra „C“ parc. číslo 45/2, zastavané plochy a nádvoria 

Pozemok sa nachádza pri budove obecného úradu, Hradná 156, kde žiadateľ hodlá osadiť 

bankomat, z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, má obec záujem o rozvoj služieb 

pre svojich obyvateľov a realizáciou osadenia bankomatu sa  umožní prístup občanov k svojej 

hotovosti aj v čase keď nie sú úradné hodiny na miestnej pošte. Cena sa stanovuje vo výške  

1,20 eur ročne.   

 

Hlasovanie :  

  za : 5/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , Ľudovít 

Baffy, Jozef Görgei .  

                  proti :   1 /Štefan Kún 

            zdržal sa :   2/Katarína Prékopová.,Mgr.Tibor Tóth 

 

10.Rôzne 



Starosta obce informoval o problematike riešenia odpadu v obci – viacej rokov obec bojuje 

s problematikou nedoplatkov, ktoré sa vyšplhali v miestnej rómskej osade až na sumu 

80.000,00 eur, pričom sme hľadali rôzne riešenia ako vymôcť tieto nedoplatky u miestnych 

obyvateľov. Tí ktorí sú zamestnaní a sú zároveň aj neplatičmi bola na nich podaná súdna 

exekúcia, ale musíme konštatovať, že obyvatelia ktorí poberajú sociálne dávky resp. sú 

v hmotnej núdzi  na tieto dávky podľa zákona obec nemôže siahnuť.  Tieto nedoplatky dosť 

vážne ovplyvňujú bežný chod obce. 

-poslankyňa Katarína Prékopová – prefinancovanie veľkokapacitných kontajnerov cez 

UPSVaR do rómskej osady 

 

Starosta obce sa vyjadril k tematike - Voda v rómskej osade – dňa 30.3.2022 bude jednanie zo 

zástupcami Splnomocnenca úradu vlády pre rómske komunity, kde sa budú snažiť nájsť 

adekvátne riešenie k danej problematike 

-viedla sa diskusia  medzi obyvateľmi rómskej osady v zastúpení p.Ľ.Gunárom a poslaneckým 

zborom o vodovode v rómskej osade ,kde bola  zo strany obyvateľov vyjadrená zvýšená 

nespokojnosť s terajšou situáciou 

-po dlhšej diskusii sa prijalo uznesenie v znení : 

Uznesenie č.  10/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstúpiť do rokovania s VVS.a.s o technickom riešení 

spustenia skolaudovanej hornej vetvy vodovodu v rómskej osade a zároveň o informovaní 

poslaneckého zboru o výsledku rokovania 

Hlasovanie : 

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

 

-starosta obce informoval o procese Prípravného konania JPU,ktorý  je v réžii Okresného úradu 

v Rožňave, odbor pozemkový. To znamená, že oni budú zasielať oznámenia, resp. pozvania na 

verejné prerokovanie. Problém je v návrhu pozemkov na účely vyrovnania pre potreby 

vykonania jednoduchých pozemkových úprav, ktoré ponúka SPF, nakoľko tieto zatiaľ nie sú 

vhodné a využiteľné na ďalšie účely. Okresný úrad už viackrát žiadal o ponúknutie vhodnej 

lokality, ktorá by potom mohla byť  predmetom vykonania  JPU   

-starosta obce sa k tejto tematike vyjadril,že boli ponúknuté na výmenu  nevhodné pozemky so 

skalnatým povrchom-čaká sa na vyjadrenia splnomocnenca SPF  

-poslanci skonštatovali,že nie je určený predseda stavebnej komisie a navrhli poslankyňu 

Katarínu Prékopovú 

 



 

Uznesenie č.  11/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí navrhuje za predsedu stavebnej komisie 

p.Katarínu Prékopovú. 

 

Hlasovanie : 

  za : 7/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 

 

 

-starosta obce informoval poslancov o Petícii občanov za vybudovanie chodníka k Mauzóleu  - 

navrhoval  stavebnej komisii  posúdiť možnosti navrhnutia trasy chodníka.  Následne by sa 

jednoduchá dokumentácia dala spracovať  projektantom. K výstavbe chodníka je potrebné 

následne na základe dokumentácie požiadať o stanoviská dotknutých orgánov (KPU, KR PZ 

a správy ciest KSK)   

Uznesenie č.  12/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí berie na vedomie petíciu občanov podanej 

dňa 8.3.2022 a zároveň žiada o predĺženie lehoty na jej vybavenie o 30 dní 

 

Hlasovanie : 

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona , 

Mgr.Tibor Tóth,Štefan Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

-starosta obce navrhol na prerokovanie zvýšenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu – 

nakoľko sa v roku 2022 zvýšili energie. Predložil pôvodný cenník pre posúdenie a navrhol jeho 

zvýšenie o 100 %, keďže tento pôvodný cenník je z roku 2009.  

Uznesenie č.  13/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje cenník poskytovaných služieb so 

zvýšením o 100% 

 

Hlasovanie : 

  za : 7/ Iveta Breznayová, Ing.Štefan Jánosdeák  ,Ing, Ladislav Katona ,Štefan 

Kún,Katarína Prékopová,Ľudovít Baffy, Jozef Görgei   

                  proti :   1/Mgr.Tibor Tóth 



            zdržal sa :   0 

 

 

11.Interpelácia poslancov  

 

 

 

 

12.Záver 

 

        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 17,00 do 21,00 hod. 

Overovatelia : 

Ľudovít Baffy 

Jozef Görgei 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


