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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.10.2022 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení   

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022 

5. Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu obce vrátane ZŠ s VJM a ZŠ s VJS 

Krásnohorské Podhradie k 30.06.2022 

6. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

7. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu – 

vodovod rómska osada  

8. JPU – súhlas s územným obvodom +  informácia o cene pozemkov v lokalite rómska 

osada  pre  finančné  vyrovnanie 

9. Žiadosť o predaj pozemku – p. Jurini  

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Görgei, p. Pastrnáková   - schválenie Zámeru 

11. Rôzne  

12. Interpelácia poslancov  

13. Záver 

 

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

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

   

 Ospravedlnení:  

Ing. Katarína Demková 

 

1.Otvorenie  

Starosta obce privítal  poslancov na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo volebnom 

období 2018 - 2022. Rokovanie sa začalo vypočutím štátnej hymny SR, následne oboznámil 

poslancov s programom OZ 

- poslankyňa Katarína Prékopová navrhla vypustiť z programu bod č.10 na základe prijatých 

uznesení  OZ zo dňa 29.6.2022 - čísla uznesení 28/2022 a 29/2022, ktoré neboli splnené 

OZ hlasovalo za vypustenie z programu bod č.10 

Hlasovanie :  

           za :  3/ Mgr. Tibor Tóth, Katarína Prékopová, Štefan Kún 

                  proti :  3/ Ing. Ladislav Katona, Jozef Görgei, Ing. Štefan Jánosdeák 

            zdržal sa :  2/ Iveta Breznayová, Ľudovít Baffy 

 

Starosta obce dal hlasovať za  program zasadnutia OZ 
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Uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 13.10.2022 so začiatkom 

o 17,00 hod.   

   Hlasovanie :  

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

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, 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 Ing. 

Štefana Jánosdeáka a Jozefa Görgeiho. Do návrhovej komisie odporučil Ing. Ladislava Katonu, 

Štefana Kúna a Iveta Breznayovú.Za predsedu návrhovej komisie odporučil Ing. Ladislava 

Katonu. 

Uznesenie č.  35/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Katona, Štefan 

Kún a Iveta Breznayová. a berie na vedomie určených overovateľov Ing. Štefana Jánosdeáka 

a Jozefa Görgeiho.  

   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

3.Kontrola plnenia uznesení   

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

kde uviedla, že  na rokovaní ObZ  zo dňa 29.6.2022 bolo prijatých 15 uznesení. 

Následne oboznámila OZ s uzneseniami, ktoré sú čiastočne splnené alebo trvajú. 

29.6.2022 – č.27/2022 uznesenie trvá,č.28/2022 uznesenie trvá,č.29/2022 uznesenie trvá  

29.3.2022 -  č.4/2022 uznesenie čiastočne splnené 

29.3.2022 – č.12/2022 uznesenie trvá 

12.5.2021 – č.23/2021 uznesenie čiastočne splnené ,č.29/2021 uznesenie trvá 

30.6.2021 – č.38/2021 uznesenie trvá,č.40/2021 uznesenie trvá 

Uznesenie č.  36/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 
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   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

 

4.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová predložila Správu o kontrolnej činnosti obce za 

I. polrok 2022  a uviedla , že táto správa bola súčasťou materiálu pre poslancov. 

 

Uznesenie č.  37/2022 

 

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

za I. polrok 2022. 

   Hlasovanie :  

          za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 

 

5.Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu obce vrátane ZŠ s VJM a ZŠ s VJS 

Krásnohorské Podhradie k 30.06.2022 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Ildiko Vámosová predložila Správu o vykonaní kontroly čerpania 

rozpočtu obce vrátane ZŠ s VJM a ZŠ s VJS Krásnohorské Podhradie k 30.6.2022. Správa bola 

súčasťou materiálu pre poslancov. 

 

Uznesenie č.  38/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu obce 

vrátane ZŠ s VJM a ZŠ s VJS Krásnohorské Podhradie k 30.06.2022. 

Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :   0 
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6.Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

Starosta obce uviedol, že šiestym bodom rokovania je  Rozpočtové opatrenie č. 8/2022. 

Materiál bol súčasťou materiálu pre poslancov.  

1.Navýšenie bežných výdavkov presunom z kapitálových výdavkov s kódom zdroja 

41(vlastný zdroj)   

OcÚ- Rozvoj energetických služieb v obci............................................ 8 990,00 EUR 

OcÚ- Všeobecné služby..........................................................................2 500,00 EUR 

OcÚ- Špeciálne služby- VO-EKS, ŽoNFP............................................ 2 000,00 EUR 

 OcÚ- Špeciálne služby -VO- Znižovanie energ. náročnosti budov...........500,00 EUR 

-     FK-   Elektrická energia..........................................................................2 500,00 EUR 

-     MŠ-  VO- Znižovanie energ.náročnosti- špec. služby............................2 040,00 EUR 

-     MOPS- Tarifný plat – vlastný zdroj......................................................12 500,00 EUR 

2.Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 41( vlastný zdroj) 

OcÚ - PD - Znižovanie energ. náročnosti budovy OcÚ........................15 000,00 EUR 

MŠ -   PD - Znižovanie energ. náročnosti budovy ...............................14 845,00 EUR 

OcÚ-  PD -  Rozvoj energetických služieb v obci...................................8 990,00 EUR 

3.Navýšenie  kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 ( čerpanie z rezervného fondu) 

OcÚ - PD -Znižovanie energ.náročnosti budovy OcÚ...........................15 000,00 EUR 

MŠ -PD-   Znižovanie energ.náročnosti budovy ...................................14 845,00 EUR 

4.Navýšenie príjmových finančných operácií 

Prevod z prostriedkov rezervného fondu.............................................. 29 845,00 EUR 

     

 Uznesenie č.  39/2022 

 

OZ – schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2022  v  zmysle ustanovenia § 14 

ods.2 písm. a), b), c), d) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0            

7.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu – 

vodovod rómska osada 

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že v tejto zmluve je obsiahnutý celý vodovod v rómskej 

osade  v celkovej dĺžke rozvodnej siete 1372,68 m. Návrh zmluvy bol súčasťou materiálov. 

K tomuto bodu informoval, že dňa 10.10.2022 bolo vydané Povolenie na užívanie vodnej 
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stavby „Vodovod rómska osada – Krásnohorské Podhradie“ v rozsahu SO 01 – Rozvodné rady: 

Rad1 a Rad 2.  Verejná vyhláška bola zverejnená aj na  úradnej tabuli obce dňa 10.10.2022.  

Touto cestou by sa odstránil problém v zabezpečovaní dodávky pitnej vody do rómskej osady, 

kde ale si budú musieť občania zabezpečiť vybudovanie vlastných vodomerných šácht, aby sa 

dalo následne napojenie aj fyzicky zrealizovať. Toho času sa v rómskej osade rozdávajú 

vlastníkom obydlí v spolupráci s našimi TSP a MOPS technické popisy napojenia na verejnú 

rozvodnú sieť.  

- poslanec Štefan Kún mal dotaz ohľadne úhrady elektriny na prečerpávacej stanici na ulici 

Cintorínskej 

- starosta obce odpovedal, že zatiaľ platí obec ,ale do zmluvy sa uvedie  zmena platiteľa-

/rozšíriť znenie uznesenia/ 

Uznesenie č.  40/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmluvné podmienky s pripomienkami poslancov o úhrade 

elektrickej energie na prečerpávacej stanici na ulici Cintorínskej - Zmluvy o uzavretí budúcej 

zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu – vodovod rómska osada. 

   Hlasovanie :  

  za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

 

8.JPU – súhlas s územným obvodom +  informácia o cene pozemkov v lokalite rómska 

osada  pre  finančné  vyrovnanie 

Starosta obce informoval o rokovaní JPU – súhlas s územným obvodom +  informácia o cene 

pozemkov v lokalite rómska osada  pre  možný uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch. 

Okresný úrad v Rožňave,  pozemkový a lesný odbor vyzval obec Krásnohorské Podhradie 

o doloženie Uznesenia obecného zastupiteľstva ohľadne toho, že navrhovaný obvod a účel 

využitia pozemkov v rámci  jednoduchých pozemkových úprav je v súlade s územným plánom 

obce. Pôvodný návrh JPU musel byť upravený, nakoľko niektoré hranice nespadali do 

funkčného využitia  - plochy a objekty rodinnej zástavby, plochy s funkčne zmiešanou alebo 

polyfunkčnou zástavbou. Skonštatoval, že pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na realizáciu predmetného projektu táto skutočnosť nebola podmienkou.  

- poslankyne Katarína Prékopová a  Iveta Breznayová navrhli bod č.8 stiahnuť z programu 

nakoľko poslanci neboli pripravení, lebo  neobdržali potrebné materiály  
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 - poslankyňa K.Prékopová navrhla, aby znalecký posudok bol uložený pre verejnosť 

k nahliadnutiu v miestnej knižnici 

- starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne Kataríny Prékopovej bod č.8 stiahnuť 

z programu 

Uznesenie č. 41/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stiahnutie bodu č. 8 z programu rokovania zasadnutia OZ, 

konaného  dňa 13.10.2022.   

Hlasovanie :  

         za : 6/ Iveta Breznayová, Ing .Štefan Jánosdeák, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, 

Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :  2 /Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei 

 

9. Žiadosť o predaj pozemku – p. Jurini 

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k podanej žiadosti p. Juriniho, v ktorej sa 

jednalo o predaj pozemku a žiadosť bola prílohou materiálu pre poslancov 

-poslankyňa I. Breznayová upozornila poslancov, že v roku 2016 OZ prijalo uznesenie 

s nasledovným  znením: 

(uznesenie č. 3/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petíciu za zastavenie prevodov 

vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie. Petícia 

obsahuje zoznam nasledovného nehnuteľného majetku vo vlastníctva obce : - celý areál pod 

hradom Krásna Hôrka s parkoviskom a s priľahlou trávnatou plochou, - celý areál kempingu, 

nachádzajúci sa na ulici Hradná 478, - trávnatá plocha, miestne známa pod názvom Királyrét, 

nachádzajúca sa medzi futbalovým ihriskom a kempingom, - areál futbalového ihriska s 

budovami a priľahlou plochou, 4 - budova bývalej žandárskej stanice spolu s nezastavanou 

plochou, nachádzajúca sa na ulici Hradná 159, - budova bývalého obecného úradu spolu s 

nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na ulici Lipová 120, - budova bývalého obecného úradu 

spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na ulici Rožňavská 12 ) 

-  poslanci vyjadrili súhlas s poslankyňou I. Breznayovou a navrhli uznesenie v znení: 

 

Uznesenie č.  42/2022 

 

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 3/2016 v Krásnohorskom Podhradí obec 

obecný majetok nepredáva a preto sa žiadosti p. Juriniho nevyhovuje  

 

   Hlasovanie :  
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         za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová 

                  proti :   0 

            zdržal sa :  0 

10.Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Görgei, p. Pastrnáková   - schválenie zámeru 

Nakoľko uznesenia č. 28/2022 a 29/2022 neboli ešte splnené, tak sa tento bod nebude na tomto 

zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovávať, tak ako bolo navrhnuté na začiatku zasadnutia 

OZ.  

 

11.Rôzne 

- poslankyňa K. Prékopová mala dotaz ohľadne komunitného centra -spustenie do prevádzky 

- starosta obce odpovedal, že stavba je skolaudovaná je podaná žiadosť na VÚC na zápis do 

registra poskytovateľov sociálnych služieb a čakajú na príslušné vyjadrenia 

- poslankyňa I. Breznayová mala dotaz, či už prebieha verejné obstarávanie ohľadne vývozu 

komunálneho odpadu, nakoľko sa koncom roka končí zmluva s firmou Brantner  

- starosta obce odpovedal, že zatiaľ nie, ale je to v štádiu vybavovania 

 

12.Záver 

 

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

účasť na zasadnutí OZ, a zároveň vyjadril vďaku  poslancom za ich spoluprácu  vo volebnom 

období 2018 - 2022 a obecné  zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

                                                                            Mgr. Peter Bollo 

                                    starosta obce 

 

 

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 17,00 do 19,30 hod. 

Overovatelia : 

Ing. Štefan Jánosdeák 

Jozef Görgei 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 


