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              Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.4.2013 

Program :      1./ Otvorenie  

           2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

            3./ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie 

           4./ Stanovenie ceny pozemkov v lokalite rómska osada na základe znaleckých 

posudkov 

           5./ Správa starostu obce 

           6./ Diskusia  

           7./ Schválenie uznesení 

           8./ Záver 

Prítomní poslanci : Štefan Kún, MVDr. Július Ferenc, Iveta Breznayová, Robert Darvaš, Ing. 

Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Juraj Juríni, Peter Török – Ľudovít Baffy neprítomný 

z dôvodu práceneschopnosti. 

Hlavný kontrolór Ing. Oto Badín – neprítomný z dôvodu práceneschopnosti. 

1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal prítomných poslancov a prítomných obyvateľov 

obce, oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhol doplnenie programu za bodom č. 4 

nasledovne : 

           5./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – schválenie 

           6./ Doplnenie znenia uznesenia č. 3/2013  

Ostatné body programu sa posúvajú nasledovne : 7./ Správa starostu obce,  8./ Diskusia,  9./ 

Schválenie uznesení  a  10./ Záver . K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 14/2013. 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :  Štefan Kún a Iveta Breznayová 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – Peter Török, členovia 

komisie : Ing. Štefan Jánosdeák a Robert Darvaš. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

15/2013. 

3./ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o financovaní materskej školy 

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

Krásnohorské Podhradie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že návrh bol dňa 3.4.2013 zverejnený po dobu 

zákonom stanovenej lehoty a neboli podané žiadne pripomienky. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 16/2013. 
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4./ Stanovenie ceny pozemkov v lokalite rómska osada na základe znaleckých posudkov 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že obec dala v decembri 2012 na základe uznesenia 

obecného zastupiteľstva vypracovať u dvoch nezávislých znalcov znalecké posudky. 

Znalecké posudky vypracovali p. Ing. Mária Gyöngyösová a p. Ing. Bruno Boroš. Dňa 

29.4.2013 obdržala obec žiadosť rómskej komisie, v ktorej podpísaní občania žiadajú stanoviť 

cenu za pozemky v lokalite stará rómska osada v sume 3,00 Eur za 1m2, a nie podľa 

znaleckého posudku.  

     Poslanec p. Ing. Ladislav Katona, predseda finančnej komisie uviedol, že na pracovnej 

porade sa poslanci zhodli na tom, že žiadosti rómskej komisie sa nevyhovuje a bude sa 

postupovať podľa cien, stanovených v znaleckých posudkoch a v záujme dodržania platných 

právnych predpisov s nakladaním  s majetkom obce. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 17/2013. 

5./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že toto rozpočtové opatrenie bolo prejednané na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 29.4.2013 a týka sa výdavkovej časti bežného rozpočtu, 

a to výdavky na originálne kompetencie ZŠ a na údržbu miestnych komunikácií. Ďalšie 

zmeny, ktoré obecné zastupiteľstvo berie len na vedomie, sa týkajú účelovo určených 

prostriedkov pre ZŠ a pre aktivačnú činnosť. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

18/2013. 

6./ Doplnenie znenia uznesenia č. 3/2013  

      Starosta obce predložil návrh hlavného kontrolóra na zmenu znenia uznesenia č. 3/2013, 

nakoľko došlo k tlačovej chybe a uznesenie bolo neúplné. Pôvodné uznesenie znie „ Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na roky 2013 – 2013“. Nové znenie 

uznesenia po schválení má byť nasledovné : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový 

rozpočet na rok 2013 a berie na vedomie rozpočty na roky  2014 – 2015 na základe stanoviska 

hlavného kontrolóra k rozpočtu a doporučenia na schválenie rozpočtového opatrenia č. 

1/2013. Ďalšie pripomienky k tomuto návrhu neboli a bolo prijaté uznesenie č. 19/20013. 

7./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 

26.3.2013 nasledovne : 

- Dňa 28.3.2013 prebehlo jednanie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity p. 

Petrom Pollákom, za účasti starostu obce a miestneho vajdu Ľudovíta Gunára. 

Splnomocnenca vlády starosta obce požiadal o riešenie problému nelegálnych stavieb, 

ako aj nevysporiadaných pozemkov v rómskej osade. 

- Dňa 29.3.2013 na Veľký piatok na uskutočnilo stretnutie s organizáciou, ktorá 

zastrešuje Slovenský kastračný program. Následne dňa 30.3.2013 sa vykonala 

obhliadka rómskej osady ohľadne výskytu túlavých psov. 

- Dňa 6.4.2013 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie finančného daru v 20.000,- Eur na 

obnovu hradu a jeho okolia. Darcom bol Panónsky dámsky rytiersky vínny rád. Na 

tejto slávnosti sa zúčastnili predstavitelia spomínaného vínneho rádu, generálna 

konzulka Maďarskej republiky, prednosta obvodného úradu, poslanci obecného 

zastupiteľstva a iní hostia. 
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- Dňa 10.4.2013 prebehlo stretnutie členov Mikroregiónu  Čremošná, na ktorom sa 

spoločne zhodli na nákupe party stanov a lavičiek, ktoré sa budú v rámci združenia 

podľa potreby zapožičiavať. 

- Dňa 18.4.2013 na základe podnetu bola Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

Košice vykonaná operatívna kontrola zameraná na nakladanie s odpadmi v lokalite 

rómska osada. Dňa 23.4.2013 bol obci doručený záznam z tejto kontroly, v ktorom sa  

konštatovalo, že nebolo zistené v súvislosti s prešetrením podnetu porušenie 

ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

- Dňa 19.4.2013 navštívili našu obec žiaci základnej školy Júliusa Andrássyho z obce 

Letenye z Maďarskej republiky, ktorí nám odovzdali finančný dar vo výške 150.- Eur 

na obnovu hradu a jeho okolia. 

-  Naďalej prebiehajú práce na údržbu verejných priestranstiev občanmi zaradenými do 

aktivačnej činnosti, prebiehajú jarné upratovacie práce, začalo sa s kosením verejných 

priestranstiev. 

- Obec sa pripravuje na už tradičnú oslavu 1. Mája, ktorá sa uskutoční v sobotu, 

4.5.2013 v areály miestneho kempingu so začiatkom o 12,00 hod. retro- sprievodom, 

pripravuje sa program, pozvánky na túto akciu už boli vyexpedované v slovenskom aj 

maďarskom  jazyku.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 20/2013. 

8./ Diskusia 

     V diskusných príspevkov viacerí spolumajitelia pozemkov, na ktorých sú nelegálne stavby 

v rómskej osade, namietali voči odpredaniu pozemkov v cene 3,-Eur za 1m2, ktorú žiadali 

členovia rómskej komisie a taktiež navrhli, aby znaleckými posudkami určená cena na 

odpredaj bola platná len do jedného roka od dátumu vyhlásenia. Upozorňovali na ďalšie 

nelegálne stavby, resp. prístavby, na nedovolený výrub lesných porastov a kriminalitu.  

     Starosta obce informoval prítomných, že na základe búracieho povolenia z r. 1988, bol na 

ulici Lipovej zbúraný nájomný dom, obyvatelia si našli náhradné bývanie. Priestor je 

vyčistený a plánuje sa tam  parkovisko k cintorínu .  Ďalej informoval prítomných, že tradičná 

vatra bude umiestnená na tzv. Kráľovskej lúke, nie v priestoroch kempingu, ako bolo 

naplánované, aby nedošlo k požiaru blízkeho lesa.  

9./ Schválenie uznesení 

     Starosta obce požiadal p. Petra Töröka, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil 

prítomných s prijatými uzneseniami : 

Uznesenie č. 14/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 30.4.2013 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom 

Hlasovanie :     za :  8   proti :  0  zdržal sa :  0  

Uznesenie č. 15/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie p. Peter 

Török, členovia komisie : p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Robert Darvaš 

Hlasovanie :     za :  8   proti :  0  zdržal sa :  0  
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Uznesenie č. 16/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie  

Hlasovanie :     za :  8   proti :  0  zdržal sa :  0  

Uznesenie č. 17/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ceny pozemkov v lokalite rómska osada na základe 

znaleckých posudkov nasledovne : cena za 1m2 pozemkov, zapísaných na LV 1117 – jedná sa 

o parcely registra „E“, stanovuje sa v sume 5,45 Eur a cena za 1m2 pozemkov zapísaných na 

LV č. 689 – jedná sa o parcely registra „C“, stanovuje sa v sume 5,58 Eur za 1m2. 

Hlasovanie :     za :  7   proti : 1/ Darvaš R./  zdržal sa :  0  

Uznesenie č. 18/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 

Hlasovanie :     za :  8   proti :  0  zdržal sa :  0  

Uznesenie č. 19/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnené znenie uznesenia č. 3/2013 nasledovne  – Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet na rok 2013 a berie na vedomie rozpočty na 

roky  2014 – 2015 na základe stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu a doporučenia na 

schválenie rozpočtového opatrenia  č. 1/2013 

Hlasovanie :     za :  8   proti :  0  zdržal sa :  0  

Uznesenie č. 20/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce 

Hlasovanie :     za :  8   proti :  0  zdržal sa :  0  

10./ Záver 

      Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil. 

       Peter   B O L L O 

           starosta obce 

Zapisovateľ:  

Eleonóra Houzarová 

Overovatelia : 

Štefan Kún 
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Iveta Breznayová 


