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Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.10.2011

Program:

1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Projekt cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
4./ Dotácia na spracovanie územno plánovacej dokumentácie obcí
5./ Prejednanie pozemku pod zdravotným strediskom
6./ Zmena predsedu komisie školstva a sociálnej
7./ Diskusia
8./ Schválenie uznesení
9./ Záver

Prítomní poslanci : MVDr. Július Ferenc, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, 
Ing. Štefan Jánosdeák, Robert Darvaš, Peter Török, Iveta Breznayová, Juraj Jurini

1./ Otvorenie previedol starosta obce p. Peter Bollo, privítal prítomných poslancov 
a prítomných obyvateľov obce a oboznámil ich s programom  zasadnutia. Poslanec p. MVDr. 
Július Ferenc navrhol doplniť program ako bod č. 5 – Prejednanie pozemku pod zdravotným 
strediskom. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 105/2011.

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to p. Peter Török a p. Ľudovít Baffy.

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : p. MVDr. Július Ferenc – predseda 
komisie, p. Štefan Kún a p. Robert Darvaš – členovia komisie. K tomuto bodu bolo prijaté 
uznesenie č. 106/2011.

3./ Projekt cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

     Starosta obce informoval prítomných o výzve na projekt cezhraničnej spolupráce 
Maďarsko - Slovensko 2007 – 2013 s názvom Infraštruktúra areálu pod hradom Krásnohorské 
Podhradie, za spoluúčasti partnerov Slovenské národné múzeum Betliar, Občianske združenie  
Tri ruže Rožňava, Turistické informačné centrum Rožňava. Investorom projektu bude Obec
Krh. Podhradie a Občianske združenie Tri ruže Rožňava. Hodnota projektu zo slovenskej 
strany je 960.000,- Eur. Táto investícia bude prerozdelená medzi investorov Obec Krh. 
Podhradie – časť výstavba javiska v hodnote 180.000,-Eur, kde obec bude mať spoluúčasť 
v hodnote 5 %, t.j. 9.000,- Eur a Občianske združenie Tri ruže Rožňava  - časť Návštevnícke 
centrum v hodnote 780.000,- Eur, ktoré má spoluúčasť v hodnote 5 %, t.j. 15.600,- Eur.
Celková hodnota výzvy predstavuje sumu 1,5 miliónov Eur na celý projekt. Za kompletné 
zrealizovanie projektu nesie zodpovednosť maďarská strana – obec Felsotárkány. K tomuto 
bodu bolo prijaté uznesenie č. 107/2011.

4./ Dotácia na spracovanie územno plánovacej dokumentácie obcí
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     Starosta obce požiadal poslancov OZ na schválenie uznesenia ohľadne dotácie na 
spracovanie územno plánovacej dokumentácie obcí. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 
108/2011.

5./ Prejednanie pozemku pod zdravotným strediskom

     Poslanec p. MVDr. Július Ferenc navrhol zrušenie uznesenia č. 93/2011 ohľadne kúpy 
pozemku pod zdravotným strediskom z dôvodu, že poslancom nebola predložená 
dokumentácia ku kúpe pozemku a navrhol uložiť starostovi predložiť tieto na najbližšie 
zasadnutie OZ aj uznesením, ktoré bude v súlade s kúpnopredajnou zmluvou. K tomuto bodu 
bolo prijaté uznesenie č. 109/2011.

6./ Zmena predsedu komisie školstva a sociálnej

     Poslanec p. Juraj Juríni informoval poslancov OZ, že odstupuje z funkcie predsedu 
komisie školstva a sociálnej, ale naďalej zostáva členom komisie a navrhuje za predsedníčku 
poslankyňu p. Ivetu Breznayovú. Menovaná funkciu prijala. K tomuto bodu bolo prijaté 
uznesenie č. 110/2011.

7./ Diskusia
      
      -     Poslanec p. MVDr. Július Ferenc dal návrh na prijatie uznesenia, ktoré sa týka 
projektu cezhraničnej spolupráce  ohľadne prenájmu pozemku , na ktorom sa má realizovať 
stavba návštevníckeho centra – uznesenie č. 111/2011 a návrh na prijatie uznesenia, ktoré sa 
týka zasielania správ a materiálov ku všetkým prejednávaným bodom na rokovaniach OZ –
uznesenie č. 113/2011.

- P. Alžbeta Brutovská – na informačných tabuliach sú neaktuálne plagáty 
- Viacerí prítomní občania sa dotazovali ohľadne projektu cezhraničnej spolupráce

8./ Schválenie uznesení

     Starosta obce požiadal p. MVDr. Júliusa Ferenca, predsedu návrhovej komisie, aby 
oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami.

Uznesenie č. 105/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 11.10.2011 so začiatkom 
o 18,30 hod. a to nasledovne :
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Projekt cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
4./ Dotácia ba spracovanie územno plánovacej dokumentácie obcí
5./ Prejednanie pozemku pod zdravotným strediskom
6./ Zmena predsedu komisie školstva a sociálnej
7./ Diskusia
8./ Schválenie uznesení
9./ Záver
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Hlasovanie :      za :     9                  proti :      0                zdržal sa :     0

Uznesenie č. 106/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda – MVDr. Július 
Ferenc, členovia :  Štefan Kún a Robert Darvaš.

Hlasovanie :      za :     9                 proti :      0                 zdržal sa :     0

Uznesenie č. 107/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť a spoluprácu na projekte cezhraničnej spolupráce 
Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013 s názvom „ Infraštruktúra areálu pod hradom –
Krásnohorské Podhradie“. OZ berie na vedomie informáciu o spoluúčasti partnerov, a to : 
Slovenské národné múzeum Betliar, Občianske združenie Tri ruže Rožňava, Turistické 
informačné centrum Rožňava na slovenskej strane a obce Felsötárkány, ako hlavného partnera 
z maďarskej strany. OZ podmieňuje svoju účasť na vyššie uvedenom projekte realizáciu 
výstavby javiska pod hradom, ktorú budeme spolufinancovať.

Hlasovanie :     za :     5                proti : 3 / Ing. L. Katona,    zdržal sa : 1 / J. Juríni /
       R. Darvaš, Š. Kún

Uznesenie č. 108/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje to, že proces obstarávania a schvaľovania územno-
plánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Hlasovanie :     za :     9                proti :      0                    zdržal sa :     0

Uznesenie č. 109/2011

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 93/2011 zo dňa 26.7.2011 o kúpe pozemku pod 
zdravotným strediskom a ukladá starostovi obce pripraviť a predložiť všetku potrebnú 
dokumentáciu ku kúpe pozemku poslancom OZ a zabezpečiť prípravu uznesenia v súlade 
s kúpnopredajnou zmluvou a tento bod zaradiť na rokovanie najbližšieho zasadnutia OZ.

Hlasovanie :      za :     9               proti :      0                    zdržal sa :     0

Uznesenie č. 110/2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. Juríniho o odstúpení z funkcie 
predsedu komisie školskej a sociálnych vecí a zároveň schvaľuje p. Breznayovú za 
predsedníčku komisie školstva a sociálnej.

Hlasovanie :      za : 8                  proti :      0                     zdržal sa :  1 / I. Breznayová /

Uznesenie č.111/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dlhodobý prenájom pozemku na dobu 10 rokov podľa 
platného VZN, na ktorom sa má realizovať stavba návštevníckeho centra pre Občianske 
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združenie Tri ruže Rožňava s tým, že bližšie podmienky prenájmu budú zakotvené v Zmluve 
o prenájme. Podmienkou účinnosti tohto uznesenia je schválenie projektu s názvom 
„Infraštruktúra areálu pod hradom Krásnohorské Podhradie „ a právoplatnosť stavebného 
povolenia na realizáciu tejto stavby. 

Hlasovanie :      za :     5              proti : 4 / Š. Kún,             zdržal sa :   0
Ing. Š. Jánosdeák, Ing. L. Katona, R. Darvaš

Uznesenie č. 112/2011

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce predkladať návrhy zmlúv týkajúcich sa majetku 
obce na rokovanie OZ pred ich podpisom.

Hlasovanie :      za :     9             proti :      0                      zdržal sa :     0

Uznesenie č. 113/2011

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť zasielanie písomných materiálov ku 
všetkým prejednávaným bodom na rokovaniach OZ, vrátane správy starostu obce, všetkým 
poslancom OZ.

Hlasovanie :      za :     9            proti :       0                      zdržal sa :      0

9./ Záver

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť 
a rokovanie OZ ukončil.

Peter   B o l l o
starosta obce

Zapisovateľ:
Eleonóra Houzarová

Overovatelia :
Ľudovít Baffy
Peter Török


