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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2022 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení   

4. Správa o výsledku kontroly stavu pohľadávok  a záväzkov obce Krásnohorské 

Podhradie k 30.09.2022 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 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 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Krásnohorské Podhradie 

8. Delegovanie členov školskej rady – Základná škola, ul. Pokroková, Krh. Podhradie  

9. Delegovanie členov školskej rady – Základná škola s materskou školou Krh. Podhradie 

10. JPU - informácia o cene pozemkov v lokalite rómska osada  pre  finančné  vyrovnanie 

+ JPU – súhlas s územným obvodom 

11. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

12. Rôzne  

13. Interpelácia poslancov  

14. Záver 

 

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

Mgr. Tibor Tóth, Bc. Gabriela Jobbáďová, Peter Jurini, Katarína Prékopová 

 

           Neprítomní: Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

1.Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Štefan Kún  a oboznámil  prítomných 

poslancov s programom zasadnutia.  

  

-  poslankyňa Katarína Prékopová navrhla zmenu- zaradiť do programu diskusiu v bode č.14 

a bod č.15-Záver 

 

        Hlasovanie :  

  za : 6/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

Freivolt, Beata Damková - Paliderová, Ľudovít Gunár 

                  proti :   0 

           zdržal sa :   1/Mgr. Tibor Tóth 

-  starosta obce dal hlasovať za program so zmenami 
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Uznesenie č. 10/2022 – II. 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 15.12.2022 so začiatkom 

o 17,00 hod.so zmeneným programom   

        Hlasovanie :  

  za : 7/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

                  proti :   0 

           zdržal sa :   0 

-  na zasadnutie OZ došli poslanci Juraj Bernáth a Ondrej Hatvanský 

 

2.Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

Starosta obce určil  overovateľov a voľbu návrhovej komisie. Za overovateľov určil p. Mgr. 

Tibora Tótha a Beatu Damkovú – Paliderovú.  Do návrhovej komisie  odporúčal: Bc. Gabrielu 

Jobbáďovú, Katarínu Prékopovú a Daniela Freivolta. Za predsedu návrhovej komisie odporučil 

Bc. Gabrielu Jobbáďovú 

Uznesenie č.  11/2022- II. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Bc. Gabriela Jobbáďová, 

Katarína Prékopová a Daniel Freivolt. a berie na vedomie určených overovateľov Mgr. Tibora 

Tótha a Beatu Damkovú – Paliderovú. 

 

        Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  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 28.11.2022 bolo prijatých  9 uznesení. 1/2022, 2/2022, 

3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022  

- kontrolórka Ing. Vámosová k tomuto bodu uviedla, že staršie uznesenia ešte trvajú  

- poslankyňa Katarína Prékopová požiadala, aby staršie trvajúce uznesenia kontrolórka obce 

preposlala na emailové adresy poslancom 
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Uznesenie č.  12/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 

 

4.Správa o výsledku kontroly stavu pohľadávok  a záväzkov obce Krásnohorské 

Podhradie k 30.09.2022 

 

Táto  správa o  výsledku kontroly stavu pohľadávok  a záväzkov obce Krásnohorské Podhradie 

k 30.09.2022  bola súčasťou materiálu pre poslancov  

 

Uznesenie č.  13/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly stavu pohľadávok  

a záväzkov obce Krásnohorské Podhradie k 30.09.2022 

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 

5.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce dňa 25.11.2022 a správa bola súčasťou materiálu pre poslancov. 

- poslankyňa Katarína Prékopová žiadala doplniť plán kontrolnej činnosti o dva body 

1. doplniť kontrolu - vynaložené náklady telekomunikačných služieb od všetkých 

poskytovateľov vrátane mobilných operátorov, pevných a internetových služieb k 31.12.2022 

2. kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a účtovných dokladov za posledné volebné obdobie 

k 28.11.2022 

- starosta obce dal za tieto doplnky  hlasovať:  

Hlasovanie za 2. bod :  

  za : 1/Katarína Prékopová 
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                  proti :   8/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Daniel Freivolt, Beata Damková- 

Paliderová, Ľudovít Gunár, Mgr. Tibor Tóth, Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

                    zdržal sa: 0 

 

Druhý bod návrhu poslankyne Prékopovej neprešiel.  

Uznesenie č.  14/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2023 rozšírený o kontrolu: Vynaložené náklady telekomunikačných služieb od všetkých 

poskytovateľov vrátane mobilných operátorov, pevných a internetových služieb k 31.12.2022 

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 

 

6.Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 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 

Starosta obce informoval poslancov, že Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 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. 

Návrh bol  zverejnený na úradnej tabuli obce  a webovom sídle obce dňa 29.11.2022. Účinnosť 

VZN bude od 1.1.2023.  

 

Uznesenie č.  15/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Krásnohorské Podhradie prerokovalo predložený návrh VZN č 

3/2022 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 3./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 : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 
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7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o financovaní materskej školy a 

školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Krásnohorské Podhradie 

Starosta obce informoval poslancov o  Návrhu Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2022 

o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie – prerokovanie. Návrh bol  

zverejnený na úradnej tabuli obce  a webovom sídle obce dňa 29.11.2022. Účinnosť VZN bude 

od 1.1.2023 

  

 

Uznesenie č.  16/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Krh. Podhradie prerokovalo predložený návrh VZN č 4./2022 o 

financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce 

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 c. 

4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie 

 

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 

 

8.Delegovanie členov školskej rady – Základná škola, ul. Pokroková, Krh. Podhradie 

Starosta obce požiadal poslancov o návrhy 

Uznesenie č.  17/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do Rady školy Základnej školy, Pokroková 199, 

Krh.Podhradie poslancov OZ a to: Mgr. Tibor Tóth, Bc. Gabriela Jobbáďová, Daniel Freivolt, 

Ľudovít Gunár 

 

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 

9.Delegovanie členov školskej rady – Základná škola s materskou školou Krh. Podhradie 

 

Starosta obce požiadal poslancov o návrhy 
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Uznesenie č.  18/2022 – II.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do Rady školy Základnej školy s materskou školou, 

Lipová 115, Krh. Podhradie poslancov OZ a to: Beata Damková-Paliderová, Peter Jurini, 

Ondrej Hatvanský 

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 

 

10.JPU - informácia o cene pozemkov v lokalite rómska osada  pre  finančné  vyrovnanie 

+ JPU – súhlas s územným obvodom 

 

Starosta obce informoval poslancov o  JPU –  informácia o cene pozemkov v lokalite rómska 

osada  pre  možný uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch  + súhlas s územným obvodom. 

 Obec dala vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v 

obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Krásnohorské Podhradie pod 

osídleniami v lokalite rómska osada, kde cena za 1 m2 je 7,26 eur.  Celková výmera upraveného 

obvodu je 106.855,23 m2. Maximálny možný nárok na vyrovnanie v peniazoch činí 32.476,21 

m2.  pokiaľ by  si každý uplatnil tento nárok, tak obec by to stálo 235.777,28 eur. V prípade 

úspešnosti JPÚ tieto prostriedky by obec musela vyrovnať po zápise JPÚ do katastra 

nehnuteľností a to v lehote stanovenej Okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom. 

Obec Krásnohorské Podhradie nemá finančné možnosti na vysporiadanie takýchto finančných 

nárokov.   

- poslankyňa Katarína Prékopová navrhla  požiadať OÚ o odklad prerušenia, vyhotoviť  reálny 

znalecký posudok, zvolať vlastníkov, aby sa každý vyjadril, rozhodnúť či pokračovať alebo 

individuálne vysporiadať 

- poslanec Juraj Bernáth mal pripomienku, že ak sa to finančné vyrovnanie odsúhlasí už to bude 

nemenné  

- na OZ boli prítomní i viacerí vlastníci pozemkov, ktorí sa zhodli, že cena je nevyhovujúca 

vyjadrili súhlas s tým, aby nezaťažovali obec s vysporiadaním finančných nárokov  

- žiadali vyhotovenie reálneho znaleckého posudku nakoľko namiesto ornej pôdy sú zapísané 

trávnaté porasty  

Hlasovanie za návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné vyrovnanie v peniazoch  zo strany obce 

v maximálnej výške do 235.777,28 eur, v prípade uplatnenia nároku na finančné vyrovnanie v 

peniazoch po úspešnom ukončení jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Krásnohorské 

Podhradie pod osídleniami v lokalite rómska osada. 
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Hlasovanie :  

  za : 0 

                  proti :   8/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

Freivolt, Beata Damková - Paliderová, Mgr. Tibor Tóth, Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

           zdržal sa :   1/Ľudovít Gunár 

Návrh neprešiel. 

 

11.Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 

Starosta obce uviedol, že  dôvodová správa bola súčasťou materiálu pre poslancov.     

Hlasovanie za návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí  schvaľuje vyplatenie náhrady platu 

starostovi Obce Krásnohorské Podhradie Mgr. Petrovi Bollovi za nevyčerpanú dovolenku za 

rok 2022 v rozsahu  19 dní vo výške 2.959,53 eur. 

Hlasovanie :  

  za : 0 

                  proti : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

Freivolt, Beata Damková - Paliderová, Mgr. Tibor Tóth, Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský, 

Ľudovít Gunár 

           zdržal sa :  0 

Návrh neprešiel. 

 

12.Rôzne 

 

Starosta obce  predložil Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných 

v roku 2023.   

Uznesenie č.  19/2022 – II. 

     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 

konaných v roku 2023.   

Hlasovanie :  

  za : 9/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

Hatvanský 

                  proti :   0 

           zdržal sa :    0 
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Starosta obce predložil taktiež Protest prokurátora voči Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

č. 02/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene. Materiál aj 

s príslušným stanoviskom hlavného kontrolóra obce bolo  súčasťou materiálu pre poslancov.  

Uznesenie č.  20/2022 – II. 

 

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie vyhovuje protestu prokurátora, podľa 

§ 25 zákona 153/2001 Z.z. o prokuratúre podanému dňa 04.11.2022 proti VZN obce 

Krásnohorské Podhradie číslo 02/2019, schválenému obecným zastupiteľstvom obce 

Krásnohorské Podhradie dňa 26.06.2019, ktorým požadoval zrušenie niektorých častí  

všeobecne záväzného nariadenia. 

2/ Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie v súlade s §27 ods. 3 zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre ruší tieto časti VZN obce Krásnohorské Podhradie: čl. II, III písm. 

a/, d/, f/, q/, čl. IV ods. 2, čl. V, čl. X. Ostatné časti predmetného VZN ostávajú  v platnosti. 

Hlasovanie :  

  za : 7/ Bc .Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel 

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

                  proti :   0 

           zdržal sa :    2/ Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

 

- poslankyňa Bc. Gabriela Jobbáďová opustila rokovanie OZ kvôli pracovným povinnostiam 

- poslankyňa Katarína Prékopová žiadala podať pozmeňujúci návrh na odklad prerušenia JPU 

pokiaľ sa starosta obce zúčastní pracovného stretnutia dňa 19.12.2022, potom so zástupcami 

ministerstva a  vlastníkmi dotknutých pozemkov 

Uznesenie č.21/2022-II 

Obecné zastupiteľstvo Krásnohorské Podhradie schvaľuje, aby obec Krásnohorské Podhradie 

ako hlavný účastník konania o pozemkových úpravách požiadala o odklad prerušenia 

prípravného konania, respektíve požiadala o novú lehotu prerušenia do doby, kým neprebehnú 

rokovania s príslušnými inštitúciami a vlastníkmi 

Hlasovanie :  

  za : 5/   Peter Jurini, Katarína Prékopová, Daniel Freivolt, Ľudovít Gunár, Mgr. 

Tibor Tóth 

                  proti :   2/ Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

           zdržal sa :    1/ Beata Damková - Paliderová, 

 

13.Interpelácia poslancov 

 

- poslankyňa Katarína Prékopová mala dotaz ohľadne preberacích protokolov  

- evidencia vozidiel 

- voda v rómskej osade – pustenie vody na určité dni /závisí to od výberu poplatkov/ 

- výber poplatkov za vodu  -sociálny pracovníci, pracovníci MOPS a pracovník obce 

- VVS nebude investovať pokiaľ nebude funkčný vodovod 
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14.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 17,00 do 20,00 hod. 

Overovatelia : 

Mgr. Tibor Tóth 

Beata Damková - Paliderová 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 

 


