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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.6.2022 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení   

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 – prerokovanie   

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 – prerokovanie  

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krh. Podhradie 

8. Územný plán obce Krásnohorské Podhradie, zmeny a doplnky č.3  – schválenie  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o záväznej časti ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 03- schválenie,  

9. Komunitný plán  sociálnych služieb obce Krásnohorské Podhradie 2022 -2030  

10. ROVAŠ s.r.o. Žiadosť o predaj budov z areálu „VKK“ -  schválenie Zámeru priameho 

predaja budov obce  

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Pastrnáková  - schválenie Zámeru 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Görgei  - schválenie Zámeru 

13. Prenájom pozemku obce pod bankomatom na základe schváleného zámeru  

14. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – určenie volebného obvodu 

15. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – určenie počtu poslancov pre volebné 

obdobie 2022 – 2026 

16. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

obce na celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 

17. Rôzne  

18. Interpelácia poslancov  

19. Záver 

 

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

Jánosdeák, Ing. Katarína Demková 

   

 Ospravedlnení:  

Ing. Ladislav Katona, Štefan Kún, Ľudovít Baffy 

 

Starosta obce doporučil, že nakoľko sa hlavný kontrolór obce nevie zúčastniť dnešného 

zasadnutia, presunúť bod č. 3. kontrola plnenia uznesení na nasledujúce zasadnutie OZ.  

-  poslankyňa Katarína Prékopová navrhla vypustiť z dnešného rokovania programu body č.11 

a  č.12 a  nahradiť  ich s rokovaním o  vybavení petície 

Starosta dal hlasovať za návrh poslankyne Prékopovej 
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   Hlasovanie :  

  za : 3/ Iveta Breznayová, Mgr. Tibor Tóth, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   3/Jozef Görgei, Ing. Katarína Demková, Ing, Štefan Jánosdeák 

Návrh  neprešiel  a starosta obce dal hlasovať za upravený  program 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  29.6.2022 so začiatkom 

o 17,00 hod.   

   Hlasovanie :  

  za : 5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Jozef Görgei 

 

2.Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

 

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

Breznayovú a Jozefa Görgeiho. Za členov návrhovej komisie určil  Ing. Katarínu Demkovú, 

Ing. Štefana Jánosdeáka a Mgr. Tibora Tótha. Za predsedu návrhovej komisie určil Ing. 

Katarínu Demkovú. 

Uznesenie č.  20/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Katarína Demková, Ing. 

Štefan Jánosdeák a Mgr. Tibor Tóth. a berie na vedomie určených overovateľov Ivetu 

Breznayovú a Jozefa Görgeiho 

    Hlasovanie :  

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

Demková, Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

4.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

 

Starosta obce uviedol, že  stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za 

rok 2021  bolo súčasťou  materiálu pre poslancov a bolo zverejnené na úradnej tabuli 
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5.Záverečný účet obce za rok 2021 – prerokovanie  

  

Starosta obce uviedol, že materiál bol zverejnený dňa 8.6.2022. Súčasťou materiálu je aj 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021. V zákonnej 

lehote neboli doručené žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.  21/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

a) správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

b) správu nezávislého audítora za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

45 030,64 eur 

 

    Hlasovanie :  

  za : 5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Jozef Görgei 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 – prerokovanie 

Starosta obce uviedol. že  tento plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce  a webovom sídle 

obce dňa 7.6.2022.  

 

 Uznesenie č.  22/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2022.  

    Hlasovanie :  

          za :  5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Jozef Görgei 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 
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7.Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krh. Podhradie 

 

Starosta obce k tomuto bodu uviedol ,že návrh bol  zverejnený na úradnej tabuli obce  

a webovom sídle obce dňa  8.6.2022. Účinnosť VZN bude od 1.9.2022.    

 

Uznesenie č.  23/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Krásnohorské Podhradie prerokovalo predložený návrh VZN č 

1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné 

náklady a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Krásnohorské  Podhradie  a podľa §11 ods. 4 písm. g/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov /v z.n.p./, uznáša sa na VZN č 1./2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské  Podhradie. 

 

 

    Hlasovanie :  

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

Demková, Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

                  proti :  0 

           zdržal sa :  0 

 

8.Územný plán obce Krásnohorské Podhradie, zmeny a doplnky č.3  – schválenie  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o záväznej časti ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 03- schválenie  

 

Starosta obce uviedol, že  dáva na zváženie možnosť schváliť predmetné zmeny a doplnky č. 3 

k územnému plánu obce, nakoľko tak ako na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

informoval, Územný plán obce – zmeny a doplnky č.3 – už v tomto štádiu ho nie  je možné 

ďalej otvárať, nakoľko dňa 25.11.2020 bolo vydané stanovisko Okresného úradu Košice, 

odboru výstavby a bytovej politiky, ktorým schválilo predložený návrh a odporučilo obecnému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh Zmien a doplnkov. Návrh bol predložený na 

rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020, avšak tento na základe pracovného 

stretnutia poslancov OZ konaného dňa 9.12.2020 bol vypustený z rokovania. Pokiaľ by obecné 

zastupiteľstvo  chcelo  ďalšie zmeny v územnom pláne obce, tak je potom potrebné nanovo 

vykonať  otvorenie územného plánu a zopakovať celý proces už pod  Zmenami a doplnkami č. 

4. Súčasťou materiálov je aj stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky 

Košice, v ktorom je táto skutočnosť vysvetlená.  

Spracovateľom dokumentácie územného plánu obce Krásnohorské Podhradie – Zmeny 

a doplnky č. 1 bola firma ARKA Košice, obstarávateľskú činnosť v zmysle §2a stavebného 
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zákona bola zabezpečená prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Agnesy 

Hoppanovej. Výsledky z prerokovaní a súhrn všetkých písomných  stanovísk došlých 

v zákonnej lehote boli odborne spôsobilou osobou vyhodnotené a premietnuté do výsledného 

elaborátu.  

- petícia za miestnu infraštruktúru na ulici Tichej - preplnenie, čiastočne nestíha -/nebola 

v rámci zákona vybavená/ 

- poslankyňa Katarína Prékopová navrhla uznesenie v znení 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje, aby sa  obec v rámci zmien 

a doplnkov územného plánu č.3 v procese konania vrátila na začiatok a dala zapracovať nové 

požiadavky a zopakovať proces prerokovania dotknutými subjektmi 

     Hlasovanie :  

                  za:   1/Katarína Prékopová 

             proti :   4/  Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína Demková, Jozef 

Görgei 

      zdržal sa :   1/Iveta Breznayová 

 

Návrh neprešiel a starosta obce dal hlasovať za „ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny 

a doplnky č.3“ – schválenie  

 

Uznesenie č.  24/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu 

berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č.OU-KE-OVBP1-

2020/049245 zo dňa 25.11.2020 k preskúmaniu Územného plánu obce (ÚPN-O) Krásnohorské 

Podhradie – Zmeny a doplnky č.3 podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu ÚPN-O Krásnohorské 

Podhradie – Zmeny a doplnky č.3, 

schvaľuje 

podľa §31 ods.1, §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4, 

písm. c) a §6, odst.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.3   



6 
 

Uznáša sa na Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.3, 

žiada 

starostu obce  

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – 

Zmeny a doplnky č.3“ 

1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 k  záväzným častiam „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.3“.   

2. Označiť dokumentáciu schváleného „ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky 

č.3“ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona. 

3. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a 

doručiť ho MDV SR s kópiou uznesenia o schválení.  

4. Zabezpečiť v súlade s §28 stavebného zákona uloženie dokumentácie „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.3“ na Obecnom úrade obce Krásnohorské 

Podhradie, na príslušnom stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade Košice, odbor 

výstavby a bytovej politiky. 

5. Zverejniť v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.3“ vyvesením na úradnej tabuli a doručením 

dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

    Hlasovanie :  

        za :  5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Jozef Görgei 

                  proti :  1/ Katarína Prékopová 

            zdržal sa :  0 

 

 

9.Komunitný plán  sociálnych služieb obce Krásnohorské Podhradie 2022 -2030  

 

Starosta obce predložil  návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Krásnohorské 

Podhradie 2022 -2030, v zmysle schváleného strategického dokumentu „Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030“ .  Jedná sa o aktualizáciu platného dokumentu 

v zmysle priorít rozvoja sociálnych služieb na aktuálne obdobie t.j. do roku 2030. Ku 

komunitnému plánu obce bol dňa 8.6.2022  na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle 

zverejnený materiál: Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb. 

-  starosta obce sa k danej veci vyjadril v zmysle, že je veľa kompetencií, ktoré ani mestá 

nespĺňajú 
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Uznesenie č.  25/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obec Krásnohorské 

Podhradie na roky 2022 -2030.   

    Hlasovanie :  

        za :  5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Jozef Görgei 

                  proti :  0 

            zdržal sa :  1/ Katarína Prékopová 

 

V ďalšom  starosta obce predložil  Správu o plnení úloh KPSS obce Krásnohorské Podhradie 

za rok 2021.  

Uznesenie č.  26/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie berie na vedomie správu o plnení úloh  

Komunitného plánu sociálnych služieb za rok  2021.   

 

Hlasovanie :  

        za :  5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Jozef Görgei 

                  proti :  0 

            zdržal sa :  1/ Katarína Prékopová 

 

10.ROVAŠ s.r.o. Žiadosť o predaj budov z areálu „VKK“ -  schválenie Zámeru priameho 

predaja budov obce  

 Starosta obce sa vyjadril, že  žiadateľ predložil svoju žiadosť za účelom možnosti podnikania 

v oblasti chovu hovädzieho dobytka a spracovania výrobkov a to mäsa, mlieka a výroby syrov. 

Jedná sa o budovy nachádzajúce sa na parc. čísle KN-C 2606/10 – Mliečnica, KN-C 2606/11 – 

Trafostanica, KN-C 2606/12 – kafilérny box. Predmetné budovy obec nikdy nevyužívala,  sú 

v schátralom stave.  

Keďže sa jedná o obecný majetok, je nutné najprv v zmysle   § 9a) ods. 8 písm. e/, zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí schváliť Zámer priameho predaju budov obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa.  

Odporúčal  prijať Zámer priameho predaja budov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

spočívajúceho v možnosti poskytovania služieb pre obyvateľov obce a to najmä možnosťou 

priameho predaja výrobkov priamo z hospodárskeho dvora. Budovy na ustajnenie zvierat sú vo 

vlastníctve žiadateľa.   K možnému priamemu predaju je potrebný dať spracovať znalecký 

posudok, ktorý odporúčal zabezpečiť žiadateľom na jeho náklady. 
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-poslanec Tóth sa vyjadril, že žiadateľ o Trafostanicu nemá záujem /Mliečnica, Kafiléria/ 

   

Uznesenie č.  27/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunutie bodu č. 10, kým žiadateľ nedoručí znalecký 

posudok na predaj budov obce – VKK. 

Hlasovanie:   

                       za:6/ Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák, Iveta Breznayová, Jozef Görgei 

                    proti: 0 

               zdržal sa: 0 

11.Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Pastrnáková  - schválenie Zámeru 

 

Starosta obce uviedol, že žiadateľka požiadala o odkúpenie nehnuteľného majetku obce 

zameraného geometrickým plánom č. 46933239-59/2022 zo dňa 25.5.2022 a to novovzniknutej 

parcely KN-C 612/122 o výmere 871 m2. Jedná sa o pozemok v tesnej blízkosti rodinného 

domu, ktorý žiadateľkou a jej rodinou bol upravený, odvodnený, nakoľko v minulosti tam bolo 

močarisko 

 

Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunutie bodu č. 11, pokiaľ nebudú predložené všetky 

náležitosti potrebné k schváleniu zámeru predaja.  

 

Hlasovanie:   

                        za:4/ Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák 

                    proti: 0 

             zdržal sa: 2/ Iveta Breznayová, Jozef Görgei 

 

12.Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Görgei  - schválenie Zámeru 

 

Starosta obce uviedol, že  žiadateľ požiadal o odkúpenie nehnuteľného majetku obce 

zameraného geometrickým plánom č. 36 210 161-41/2022 zo dňa 5.4.2022 a to novovzniknutej 

parcely KN-C 612/120 o výmere 253 m2. Jedná sa o pozemok v tesnej blízkosti rodinného 

domu, ktorý žiadateľom  bol upravený, odvodnený, nakoľko v minulosti tam bolo močarovisko. 

Žiadateľ predložil taktiež znalecký posudok č. 106/2022, kde hodnota takéhoto pozemku činí 

7,39 eur za 1m2. 
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Uznesenie č.29/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stiahnutie bodu č. 12 dovtedy, kým projektant  odborne 

spôsobilá osoba sa nevyjadrí k vybudovaniu chodníka na predmetných pozemkoch.  

Hlasovanie:   

                       za: 4/ Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan   

Jánosdeák                 

                   proti: 1/ Jozef Görgei 

              zdržal sa: 1/ Iveta Breznayová  

 

13.Prenájom pozemku obce pod bankomatom na základe schváleného zámeru 

  

Starosta obce uviedol, že sa jedna o opätovné zaradenie žiadosti  spoločnosti  Euronet Services 

Slovakia spol s.r.o. o umiestnenie bankomatu v našej obci z dôvodu záujmu zo strany 

obyvateľov  - prenájom pozemku obce pod bankomatom na základe schváleného zámeru 

v obci. Uznesením  č. 9/2022 zo dňa 29.3.2022 sa schválil Zámer 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.  Schválený Zámer bol zverejnený na webovom sídle obce dňa 31.3.2022. 

     

 Uznesenie č.  30/2022 - návrh 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy prenájom pozemku obce Krásnohorské Podhradie  a to 

časť parcely č. KN-C 45/2 –  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 pre Euronet Services 

Slovakia spol s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 854 448 a to na dobu 

neurčitú,   v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu osobitného zreteľa, 

spočívajúceho v tom, že pozemok obec poskytne na rozvoj služieb pre svojich obyvateľov a to 

formou osadenia bankomatu  a  umožnenie 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 : 4/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Katarína Demková, 

Jozef Görgei 

                             proti :   1 /Katarína Prékopová  

                       zdržal sa :   1/ Mgr. Tibor Tóth 

 

- Návrh neprešiel 
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14.Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – určenie volebného obvodu 

 

Starosta obce uviedol, že počet obyvateľov obce je  2806. Pri tomto počte obyvateľov je rozsah 

počtu poslancov od 7 do 9.  V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného 

zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod. Odporúčal vytvorenie jedného volebného 

obvodu. 

 

Uznesenie č.  31/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí  určuje  v  súlade s § 166 zákona NR SR č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie 2022 -2026.  

Hlasovanie:   

                       za: 6/ Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák,  Iveta Breznayová, Jozef Görgei 

                    proti: 0 

               zdržal sa: 0 

 

15.Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – určenie počtu poslancov pre volebné 

obdobie 2022 – 2026 

 

 

Starosta obce informoval poslancov ,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 2022 – 2026. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu 

obyvateľov v zmysle citovaného zákona. Počet obyvateľov obce k  29.6.2022 je 2806. 

V zmysle citovaného zákona (§ 11 ods. 3, písm. d,) môže byť pri tomto počte obyvateľov 

určených 7 až 9 poslancov.  Odporúčal určiť počet poslancov 9, tak ako to bolo aj toto volebné 

obdobie. 

 

Uznesenie č.  32/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnohorskom Podhradí  určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022 - 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Krásnohorské Podhradie: 

9 (slovom deväť). 

Hlasovanie:   
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                      za: 6/ Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák, Iveta Breznayová, Jozef Görgei 

                  proti: 0 

             zdržal sa: 0 

 

16.Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – určenie rozsahu výkonu funkcie 

starostu obce na celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 

 

Starosta obce uviedol ,že  pri počte obyvateľov 2806 je vhodné, aby sa funkcia starostu obce 

v takejto veľkej obci sa vykonávala na plný úväzok.   

Uznesenie č.  33/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí  určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2022 - 2026 výkon starostu obce Krásnohorské Podhradie v rozsahu jedna  – 

v plnom rozsahu. 

Hlasovanie:   

                       za: 6/ Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák, Iveta Breznayová, Jozef Görgei 

                   proti: 0 

             zdržal sa: 0 

 

17.Rôzne 

Informácia o predĺžení volebného obdobia hlavného kontrolóra obce  

Podľa § 30f ods. 1 zákona č. 73/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, počas mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 11a ods. 3, §  § 14 ods. 4, § 18a ods. 2 prvej 

vete a ods. 4 neplynú. 

„Covidová“ legislatíva v tomto smere teda definuje, čo je krízová situácia. 

Ustanovenia ods. 6 § 30f citovaného zákona hovorí: 

(6) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, 

sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór 

nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového 

hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený. 

Skombinovaním vyššie uvedených dvoch zákonných ustanovení je zrejmé, že za trvania terajšej 

krízovej situácie neplynie lehota vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra, ktorá je inak nastavená 
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tak, aby sa vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia hlavnej kontrolórky obce  

Ing. Ildikó Vámosovej  (a bola tak zachovaná kontinuita tejto funkcie).  

-deň obce 27. august 2022  - osloviť sponzorov  

-poslankyňa Prékopová sa informovala  ohľadne výstavby chodníka nakoľko od podania petície 

uplynulo 60 dní 

-starosta obce  sa k danej téme vyjadril, že je potrebné počkať na vypracovanie projektovej 

dokumentácie od p. Rusňáka 

 

- dňa 15.6.2022 bolo obci doručené  oznámenie o odstúpení z redakčnej rady – p. Mgr. Ladislav 

Molnár   

 

18.Interpelácia poslancov  

- poslankyňa Katarína Prékopová sa informovala  

   - o zbernom dvore – kedy bude fungovať podľa vypísaných  otváracích hodín 

   - navrhla, že  o zmenách pozemkových úprav informovať poslancov písomne a poskytnúť       

zápisnice z dvoch zasadnutí ktorého sa starosta obce  zúčastnil 

   - skolaudovanie komunitného centra v rómskom tábore-právoplatné kolaudačné rozhodnutie 

 

 

 

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 19,30 hod. 

Overovatelia : 

Iveta Breznayová 

Jozef Görgei 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 


