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Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 

28.11.2022 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

(predseda miestnej volebnej komisie) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

7. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnené miesto poslanca  

8. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, 

ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

12. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií  

13. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov obce  

14. Určenie platu starostu obce  

15. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na vykonávanie sobášnych obradov   

16. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

17. Rôzne  

18. Záver 

 

Prítomní: Štefan Kún, Daniel Freivolt, Beáta Damková-Paliderová, Ľudovít  Gunár, 

Mgr. Tibor Tóth, Juraj Bernáth, Bc. Gabriella Jobbáďová, Ondrej Hatvanský, Peter  Jurínyi, 

Katarína Prékopová 

 

Prítomná hlavná kontrolórka obce : Ing. Ildikó Vámosová 

 

1. Otvorenie 

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  Mgr. Peter Bollo a oboznámil 

prítomných s programom zasadnutia.  

  

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

 

     Starosta obce určil  overovateľov zápisnice, a to Bc. Gabrielu Jobbáďovú a Ondreja 

Hatvanského. Za zapisovateľa určil Eleonóru Plošnicovú.  
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3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

(predseda miestnej volebnej komisie) 

 

     Starosta obce  vyzval predsedníčku  Miestnej volebnej komisie, Mgr. Evu Szenderákovú, 

aby oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. Výsledky sú nasledovné: 

 

     Mgr. Eva Szenderáková vo svojej správe konštatovala: Dňa 29.10. októbra 2022 sa 

uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri voľbách do orgánov samosprávy obcí 

pracovala 5 - členná miestna volebná komisia. V obci bol zriadený jeden  volebný  obvod, 

v ktorom  pracovali dve okrskové volebné komisie. 

 

Celkovo bolo  zapísaných 2057  voličov. 

Volieb za zúčastnilo 1045 voličov, čo prestavuje 50,80 %. 

  

Za starostu obce Krásnohorské Podhradie  bol zvolený: 

 

Číslo 

kandid. na 

hl. lístku 

Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát12) 

Počet  

platných 

hlasov 

3 Štefan Kún  Nezávislý kandidát 503 

  

  Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov: 

 

Číslo 

voleb. 

obvodu 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie 

alebo koalícia, ktorá kandidáta 

navrhla alebo nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Štefan Kún Nezávislý kandidát 557 

1. 2. Gabriela Jobbáďová Bc.   Nezávislý kandidát 463 

1. 3. Juraj Bernáth Nezávislý kandidát 422 

1. 4. Peter Jurini Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - 

Maďari. Národnosti. Regióny 

415 

1. 5. Ondrej Hatvanský Nezávislý kandidát 388 

1. 6. Katarína Prékopová  Nezávislý kandidát 349 

1. 7. Daniel Freivolt Nezávislý kandidát 333 

1. 8. Beata Damková-Paliderová Nezávislý kandidát 320 
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1. 9.  Ľudovít Gunár Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Nova, Kresťanská únia 

(KÚ), Zmena zdola 

313 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 

počtu získaných hlasov: 

 

Číslo 

voleb. 

obvodu 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Tibor Tóth, Mgr. Nezávislý kandidát 286 

1. 2. Marian Freivolt, Ing.  Nezávislý kandidát 280 

1. 3. Štefan Jánosdeák, Ing. Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. 

Regiók. | Aliancia - Maďari. 

Národnosti. Regióny 

276 

1. 4. Robert Horváth Kresťanská únia 257 

1. 5. Ladislav Horváth Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Nova, Kresťanská únia 

(KÚ), Zmena zdola 

249 

1. 6. Zoltán Horváth Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Nova, Kresťanská únia 

(KÚ), Zmena zdola 

245 

1. 7. Mária Magyarová  Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. 

Regiók. | Aliancia - Maďari. 

Národnosti. Regióny 

233 

1. 8. Ladislav Katona, Ing. Hlas - sociálna demokracia 216 

1. 9. Monika Krištofová Zmena zdola, Demokratická únia 

Slovenska 

210 

 

 

4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta obce Štefan Kún zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

5.Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

 

Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, Katarína 

Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár - zložili zákonom 

predpísaný sľub do rúk starostu obce Štefanovi Kúnovi   
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6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

- príhovor novozvoleného starostu Štefan Kúna sa uskutočnil v bode 17. Rôzne 

7. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnené miesto poslanca 

      Nakoľko  Štefan Kún prevzal mandát starostu obce  a týmto  sa vzdal mandátu  poslanca 

obecného zastupiteľstva,  uvoľnilo sa miesto poslanca obecného zastupiteľstva.  Podľa 

výsledkov volieb ako prvý náhradník  nastupuje Mgr. Tibor Tóth 

 

8.Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva   

 

    Mgr. Tibor Tóth zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostu obce Štefana 

Kúna. 

 

9.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

- poslankyňa Katarína Prékopová navrhla vypustiť z programu bod č.16 / Návrh na náhradu 

platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce/  

- ďalej navrhla bod č.18 doplniť ako diskusiu 

- starosta obce dal hlasovať za program ustanovujúceho zasadnutia OZ so zmenami 

 

Uznesenie č. 1/2022 z ustanovujúceho zasadnutie OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program  ustanovujúceho zasadnutia OZ na deň  28.11.2022 

s navrhnutými zmenami. 

       Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor 

Tóth 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

 

Starosta obce dal  hlasovať za schválenie návrhovej komisie: 

 

Uznesenie č. 2/2022 z ustanovujúceho zasadnutie OZ 

 

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

Prékopová a Beata Damková - Paliderová a berie na vedomie určených overovateľov Bc. 

Gabrielu Jobbáďovú. a Ondreja Hatvanského 

       

 Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor 

Tóth 



5 
 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

 

Starosta obce ďalej prečítal nasledovné uznesenie 

 

Uznesenie č. 3/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí  

A .  b e r i e  n a  v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.  k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce Štefan Kún zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  -  Juraj Bernáth, Beata Damková – Paliderová, Daniel Freivolt, 

Ľudovít Gunár, Ondrej Hatvanský, Bc. Gabriela Jobbáďová, Peter Jurini, Katarína 

Prékopová  a Mgr. Tibor Tóth.                                                                              

 

       Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová,Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr.Tibor 

Tóth 

                  proti :  0 

           zdržal sa :  0 

 

 

10.Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

 Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu. Z výsledkov hlasovania 

vyplýva, že z poslancov, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub najvyšší počet platných hlasov 

dostala  Bc. Gabriela Jobbáďová. Oznámil, že v zmysle § 13b, ods.1/, zákona o obecnom 

zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, za zástupcu starostu obce 

Krásnohorské Podhradie poveril   Bc. Gabrielu Jobbáďovú. 

 

Uznesenie č. 4/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie p. Bc. Gabrielu Jobbáďovú na 

zastupovanie starostu obce 

        

Hlasovanie :  

  za : 8/ Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, Katarína Prékopová, Daniel 

Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor Tóth 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   1/Bc. Gabriela Jobbáďová 

 



6 
 

11.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, 

ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

     Starosta obce  navrhol, aby povereným poslancom,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení,  sa stal Mgr. 

Tibor Tóth 

 

Uznesenie č. 5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí  

p o v e r u j e 

poslanca Mgr. Tibora Tótha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

       Hlasovanie :  

  za : 8/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   1/Mgr. Tibor Tóth 

 

 

12.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií 

 

Starosta obce navrhol  zriadenie týchto komisií:  

 Komisia školstva a sociálnych vecí    

 Komisia pre cestovný ruch  a propagáciu 

 Stavebná komisia 

 Komisia finančná   

 Rómska komisia                       

 Komisia pre kultúru a šport    

                 

Návrh na:      

a) predsedu komisie:  Komisia školstva a sociálnych vecí  – Beata Damková - Paliderová 

Komisia pre cestovný ruch  a propagáciu – Katarína Prékopová 

Stavebná komisia – Juraj Bernáth 

Komisia finančná  - Ondrej Hatvanský  

Rómska komisia     - Ľudovít Gunár                  

Komisia pre kultúru a šport  - Bc. Gabriela Jobbáďová   

 

 Uznesenie č. 6/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí  

A . z r i a ď u j e 

komisie, a to:   Komisia školstva a sociálnych vecí  
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Komisia pre cestovný ruch  a propagáciu 

                       Stavebná komisia 

                       Komisia finančná   

                       Rómska komisia                       

                       Komisia pre kultúru a šport                          

B . v o l í   

a) predsedu komisie: Komisia školstva a sociálnych vecí – Beata Damková - Paliderová 

           Komisia pre cestovný ruch  a propagáciu – Katarína Prékopová 

                                   Stavebná komisia – Juraj Bernáth 

                                   Komisia finančná  - Ondrej Hatvanský  

                                   Rómska komisia     - Ľudovít Gunár                  

            Komisia pre kultúru a šport  - Bc. Gabriela Jobbáďová   

             

         Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová ,Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor 

Tóth 

                  proti : 0 

           zdržal sa :  0 

                        

13.Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov obce                  

Starosta obce informoval o zriadení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcionárov obce.  Táto komisia by mala byť trojčlenná a má byť zriadená len z poslancov 

obecného zastupiteľstva. Aby bol zachovaný pomer zástupcov politických strán a nezávislých 

poslancov navrhol, aby bola komisia v nasledovnom zložení: predseda komisie Mgr. Tibor 

Tóth, členovia  Katarína Prékopová, Beata Damková – Paliderová, Juraj Bernáth, Peter Jurini  

a Ľudovít Gunár.  

       

Uznesenie č. 7/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov 

obce v zložení – predseda komisie Mgr. Tibor Tóth, členovia: Katarína Prékopová, Beata 

Damková – Paliderová, Juraj Bernáth, Peter Jurini  a Ľudovít Gunár.        

          

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor 

Tóth 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

 

 



8 
 

14.Určenie platu starostu obce 

Poslankyňa Bc. Gabriela Jobbáďová predložila návrh na určenie platu starostu obce obecným 

zastupiteľstvom 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené  plat starostu podľa osobitného zákona, 

ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného 

násobku. S ohľadom na počet obyvateľov  obce v  rozmedzí  od 1001 do 3000, ide konkrétne 

o násobok 2,20. Naša obec má  2810 obyvateľov.  

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 vyčíslená Štatistickým 

úradom SR je  stanovená na sumu  1 211 eur.  Plat starostu podľa vyššie uvedeného, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku podľa 

§4 ods. 1 zákona č. 353/1994 Z. z.  je 2.665,00 eur. Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa 

zloženia predpísaného sľubu. 

 

Uznesenie č. 8/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí určuje v súlade so zákonom NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Štefana Kúna vo výške 2.665,00 eur.  

s účinnosťou od 28.11.2022.    

 

         Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor 

Tóth 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

 

15.Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na vykonávanie sobášnych obradov   

Starosta obce informoval poslancov, že   za sobášiaceho sa okrem starostu obce môže poveriť 

aj ďalší poslanec OZ, ktorý vykonáva túto činnosť v neprítomnosti starostu obce. Navrhol 

ustanoviť sobášiacich a to  Štefan Kún, Bc. Gabriela Jobbáďová a Ľudovít Gunár. 

 

Uznesenie č. 9/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje za sobášiaceho p. Štefana Kúna, Bc. Gabrielu Jobbáďovú 

a Ľudovíta Gunára. 
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         Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová, Juraj Bernáth, Peter Juríni, Ondrej Hatvanský, 

Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Beata Damková-Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor 

Tóth 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

 

17.Rôzne 

Novozvolený starosta obce Štefan Kún mal príhovor, kde sa v prvom rade poďakoval 

obyvateľom obce za účasť na voľbách a zároveň vyjadril vďaku bývalému starostovi 

a poslancom .Vyjadril sa ,že túto dôležitú a zodpovednú  prácu  preberá v ťažkých časoch ,ale 

dúfa že v rámci dobrej spolupráce to dokážu čestne a spravodlivo splniť. 

- poslankyňa Prékopová mala dotaz ohľadne najbližšieho zasadnutia  OZ  

- starosta obce Štefan Kún odpovedal, že do 15.12.2022 treba uskutočniť ďalšie zasadnutie OZ 

a taktiež do tej doby pripraví harmonogram  zasadnutí OZ 

 

18.Diskusia 

- Mgr. Peter Bollo znova zablahoželal a poprial novozvolenému vedeniu obce veľa úspechov,  

k stiahnutému  bodu č.16 povedal, že na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku má právny 

nárok a v prípade neuhradenia si to  bude vymáhať súdnou cestou 

- poslankyňa Katarína Prékopová sa vyjadrila, že tento bod nebol zamietnutý, len stiahnutý 

z programu OZ, nakoľko neboli dodané podklady 

- poslanec Juraj Bernáth navrhol náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku prerokovať na 

najbližšom zasadnutí OZ 

 

19.Záver 

 

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

účasť na zasadnutí OZ, a obecné  zastupiteľstvo ukončil. 

 

                                                                             Štefan Kún 

                                  starosta obce 

 

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 16,00 do 17,30 hod. 

 

Overovatelia : 

Bc. Gabriela Jobbáďová 

Ondrej Hatvanský 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 


