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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.12.2022 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Rozpočtové opatrenie  č. 10/2022 

4. Vysporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite  v obci 

Krásnohorské Podhradie – ukončenie projektu   

5. Rôzne  

6. Interpelácia poslancov  

7. Diskusia 

8. Záver 

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

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

Ondrej Hatvanský 

 

1.Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Štefan Kún  a oboznámil  prítomných 

poslancov s programom zasadnutia.  

 

Uznesenie č. 22/2022 – II. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program zasadnutia OZ na deň 27.12.2022 so 

začiatkom o 17,00 hod.   

        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 

 

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.  23/2022- 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. 
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        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. Rozpočtové opatrenie  č. 10/2022 

Starosta obce sa vyjadril, že správa o rozpočtovom opatrení bola súčasťou materiálu pre 

poslancov a poprosil ekonómku obce p. Vanyovú aby sa k tejto téme vyjadrila 

1) Navýšenie príjmových finančných operácií v sume .................................15 186,00 EUR. 

(Prevod z prostriedkov rezervného fondu)                  

2) Navýšenie  bežných príjmov vj sume ........................................................50 560,00 EUR 

(podľa prílohy- Návrh na zmenu rozpočtu) 

3) Navýšenie bežných výdavkov  v sume ........................................................50 560,00 EUR 

(podľa prílohy- Návrh na zmenu rozpočtu) 

4) Presun finančných prostriedkov vo výdavkovej  časti rozpočtu v sume ..17 450,00 EUR  

(podľa prílohy- Návrh na zmenu rozpočtu) 

5) Navýšenie kapitálových výdavkov v sume ................................................15 186,00 EUR  

(podľa prílohy- Návrh na zmenu rozpočtu) 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v § 21h odsek 2: 

Na základe prechodných ustanovení je možné na úhradu bežných výdavkov použiť do 

31.12.2023: 

- kapitálové príjmy t.z. bežný rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový 

- prostriedky rezervného fondu 

- návratné zdroje financovania 

- poslankyňa Katarína Prékopová mala dotazy  ohľadne  - údržby prevádzky strojov, prístrojov 

a zariadení - /týka sa to opravy kopírovacieho stroja / 

- verejné odmeny - / na základe kolektívnej zmluvy- vyplatiť zamestnancov/ 

- ekonómka p. Vanyová ohľadne zmeny rozpočtu podotkla že od 15.12 . sa rezervný fond  môže 

použiť aj na bežné výdaje  

Uznesenie č.  24/2022 – II. 

 

OZ  schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2022 

a) Na základe prechodných ustanovení zákona č.365, schválený 20.10.2022   

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  v znení neskorších predpisov 
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b) 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 : 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. Vysporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite  v obci 

Krásnohorské Podhradie – ukončenie projektu   

Starosta obce sa vyjadril ohľadne vysporiadania pozemkov pod obydliami v marginalizovanej 

rómskej komunite  v obci Krásnohorské Podhradie – späť vzatie projektu. Keďže na 

predchádzajúcom zasadnutí sa neschválilo financovanie nákladov spojených s možným 

uplatnením nároku na vyrovnanie v peniazoch a to z hlavného dôvodu, že obec nedisponuje 

takým objemom finančných prostriedkov a jednak vlastníci pozemkov nepristúpia 

k vyrovnaniu za cenu určenú predbežným znaleckým posudkom, tak sa dospelo k záveru, že 

takto obec nevie ani nemôže pokračovať v implementácii tohto projektu. Z toho dôvodu po 

zvážení všetkých možností a na základe konzultácie s Okresný úradom, odborom pozemkovým 

v Rožňave dňa 19.12.2022 a s poslancami obecného zastupiteľstva dal návrh na prijatie 

uznesenia v zmysle späť vzatia projektu, resp. nepokračovania v následnej implementácii 

projektu, nakoľko takáto finančná ťarcha je pre obec likvidačná.  

 

- poslanec Tibor Tóth mal dotaz koľko stálo vypracovanie projektovej dokumentácie -/600€/ 

- poslanec Ľudovít  Gunár sa vyjadril, že je nutné zavolať rómskeho splnomocnenca vlády 

a s ním tento problém prekonzultovať  

- poslanec Juraj Bernáth sa vyjadril, že treba dodržiavať zákon a dohliadať na to aby nepribúdali 

naďalej čierne stavby 

 

Uznesenie č.  25/2022 – II. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby Obec Krásnohorské Podhradie ako hlavný účastník 

konania o povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Krásnohorské Podhradie  vzala 

späť žiadosť a zároveň schvaľuje ukončenie projektu Vysporiadanie pozemkov pod obydliami 

v marginalizovanej rómskej komunite  v obci Krásnohorské Podhradie 

 

        Hlasovanie :  

  za : 6/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Peter Jurini, Daniel Freivolt, Beata Damková- 

Paliderová, Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

                  proti :   1/Ľudovít Gunár 

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

Starosta obce podal návrh na odpis pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch. Jedná sa 

o subjekty od ktorých sa pohľadávky nedajú vymôcť a na základe vyjadrenia exekútora navrhol 

odpis týchto pohľadávok.  

-ekonómka p. Vanyová sa vyjadrila, že zo zákona vyplýva odpis pohľadávok starších ako 6 

rokov 

- poslanec Juraj Bernáth navrhol obmedziť poskytovanie obecných služieb pre neplatičov 

/zákaz využívania KD na súkromné účely ,kosenie, využívanie obecného auta/ 

- zverejniť menoslov neplatičov 

Hlasovanie za návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch podľa 

priloženého návrhu zo dňa 21.12.2022.   

        Hlasovanie :  

  za : 4/ Bc. Gabriela Jobbáďová,  Ľudovít Gunár Mgr. Tibor Tóth, Katarína 

Prékopová 

                  proti :   1/ Beata Damková-Paliderová, 

           zdržal sa :   4/ Peter Jurini, Daniel Freivolt, Juraj Bernáth, Ondrej Hatvanský 

Návrh neprešiel. 

 

6.Interpelácia poslancov 

- inventarizácia by mala prebehnúť prvý januárový týždeň 

- poslankyňa Katarína Prékopová mala dotaz ohľadom vody v rómskej osade  

- voda sa bude púšťať 2 krát do týždňa 

- starosta obce podotkol, že sa vyzbieralo málo peňazí /z každého domu mali doniesť 20€/ 

- poslanec Ľudovít Gunár sa ohradil, že neboli dostatočne  informovaní 

- možné riešenie ohľadne vody - obkopanie celého vodovodu aby sa videli prípojky/čierne 

nelegálne napojenia/ 

- spojazdnenie vodojemu -zistiť predpokladanú sumu  

- zistiť, že ak sa spustí voda v rómskej osade  bude dostatok vody v obci  

- nová žiadosť o kolaudáciu vodojemu - zápis do katastra 

- zároveň s poplatkami za  vodu zbierať aj poplatky za smeti od neplatičov  

 

 7. Diskusia 

- otázka ako naďalej  bude prebiehať komunikácia ohľadom schôdzí a zasadnutí komisie  

- poslanec Mgr. Tibor Tóth podal vysvetlenie, že prebieha spoločná komunikácia poslancov na    

mesengeri a súkromných emailových schránkach 

- poslanci sú pozvaní na zasadnutie každej komisie i keď nie sú členmi 

- rieši sa obecná stránka, podnety na  novú stránku sa   posielajú na odsúhlasenie poslancom  



5 
 

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 18,30 hod. 

 

Overovatelia : 

Mgr. Tibor Tóth 

Beata Damková-Paliderová 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 


