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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.9.2011

Pogram:

1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Programový rozpočet obce
5./ Rozpočtové opatrenie č. 3./2011
6./ Predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor
7./ spoločný obecný úrad – zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií obce
8./ Informatizácia – cenová ponuka
9./ Stanovenie ceny stočného na rok 2012
10./ Správa starostu obce
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Schválenie uznesení
14./ Záver

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

Prítomný hlavný kontrolór obce: Ing. Oto Badín

1./ Otvorenie zasadnutia previedol starosta obce p. Peter Bollo, privítal prítomných 
poslancov a prítomných obyvateľov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia.Na 
základe rozhodnutia poslancov na pracovnej porade sa bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 
3/2011  presúva na prejednanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. K tomuto 
bodu bolo prijaté uznesenie č. 94/2011.

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. Štefan Kún – predseda komisie, p. 
Robert Darvaš a p. MVDr. Július Ferenc – členovia komisie. K tomuto bodu bolo prijaté 
uznesenie č. 95/2011.

3./ Kontrola plnenia uznesení

     Kontrolu plnenia uznesení OZ za posledné 3 zasadnutia previedol hlavný kontrolór obce p. 
Ing. Oto Badin nasledovne :
uznesenia č. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 zo dňa 28.6.2011 sa 
považujú za splnené, nakoľko sa neviažu na termíny,
uznesenia č. 84, 85, 86 zo dňa 12.7.2011 – mimoriadne zastupiteľstvo OZ  - sú splnené,
uznesenia č. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  sú splnené. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 
104/2011.

4./ Programový rozpočet obce
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     Starosta obce predložil na schválenie Programový rozpočet obce Krh. Podhradie na roky 
2011 – 2013 . K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 96/2011.

5./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2011
     Uznesením č. 94/2011 prejednanie tohto bodu bolo preložené na najbližšie zasadnutie OZ.

6./ Predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor

     Starosta obce predložil na schválenie žiadosť o NFP  s nasledovnými údajmi:
- názov projektu : Zberný dvor Krásnohorské Podhradie
- výška celkových výdavkov na projekt : 657.568,40 Eur
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 657.568,40 Eur
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov : 32.878,42 Eur
- spôsob financovania projektu : vlastné zdroje

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 97/2011.

7./ Spoločný obecný úrad – zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií obce
     
      Starosta obce informoval prítomných o zabezpečení výkonu prenesených kompetencií 
obce na úseku stavebného poriadku, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na 
úseku starostlivosti o životné prostredie v rámci bežných transférov. K tomuto bodu bolo  
prijaté uznesenie č. 98/2011.

8./ Informatizácia- cenová ponuka

     Starosta obce požiadal p. Petra Töröka, aby informoval poslancov o zákone č. 312/2010 
Z.z. o informatizácii a zároveň prečítal doručenú cenovú ponuku. Starosta obce navrhol 
poslancom, aby boli pozvaní všetci programátori s cenovými ponukami na najbližšiu 
pracovnú poradu. Hlavný kontrolór obce p. Ing. Badín navrhol, aby k uzneseniu bol 
stanovený termín splnenia  do konca novembra . K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 
99/2011.

9./ Stanovenie ceny stočného na rok 2012

     Starosta obce predložil návrh na zmenu ceny stočného na rok 2012, ktoré bolo poslancami 
prejednané a schválené na pracovnej porade a to vo výške 0,45 Eur za 1m3. Ing. Badín 
navrhuje informovať obyvateľov obce, že napriek zvýšeniu ceny stočného nedôjde k pokrytiu 
nákladov na činnosť ČOV. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 100/2011.

10./ Správa starostu obce

      Starosta obce podal správu o činnosti od posledného zasadnutia  OZ :
- vykonala sa oprava a maľba fasády na Kultúrnom dome a osadili sa plastové okná,
- v dňoch 5. – 7. augusta sa uskutočnila kultúrna akcia Dni obce, na ktoré boli pozvaní 

zástupcovia družobných obcí z Rumunska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny,
- vykonala sa údržba a kosenie verejných priestranstiev,
- v Dome smútku sa vymenilo pokazené 30 ročné chladiace zariadenie v cene cca 

1.130.- Eur,
- dňa 23.9.2011 bolo slávnostné ukončenie turistickej sezóny v areály Kempingu.
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 101/2011.
11./ Rôzne

      Poslanci sa v tomto bode zaoberali problematikou zabezpečenia zásobovania pitnou 
vodou obyvateľov v Rómskej osade.
      Predseda stavebnej komisie p. Ing. Štefan Jánosdeák  dal návrh na vylúčenie p. Mária 
Macka z komisie, nakoľko sa už 3x sa neospravedlnene nezúčastnil na zasadnutiach komisie. 
K tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie č. 102/2011.
      Predseda komisie školstva, kultúra a športu p. Štefan Kún dal návrh na doplnenie členov 
komisie o p. Ivetu Breznayovú. K tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie č. 103/2011.

12./ Diskusia

      Predseda komisie výstavby p. Ing. Štefan Jánosdeák predložil návrhy zo zasadnutia 
komisie zo dňa 20.9.2011 :

- umiestniť 2 ks kontajnerov k oploteniu p. Kataríny Prékopovej ,
- upraviť kamenný múr v okolí domu na ul. Lipovej č. 112,
- do rozpočtu na rok 2012 zahrnúť uloženie 10 ks zvodidiel na ulici Pačanskej,
- vyzvať p. Karola Darvaša na napojenie na verejnú kanalizáciu,
- vyzvať p. Petra Bernátha na ul. Pokrokovej na odstránenie stavebného materiálu 

z verejnej komunikácie,
- zabezpečiť uzatvorenie areálu, ktorý obec prenajíma od Lesov a umiestniť tabuľu 

o zákaze vstupu nepovoleným osobám. P. Hatvanský Ondrej sponzorským spôsobom 
vyhotoví znehodnotené oplotenie v prípade, že obec zabezpečí nákup potrebného 
materiálu.

  
      P. Katarína Prékopová sa informovala ohľadne turistických informačných letákov .
      
      P. Ondrej Hatvanský informoval poslancov o nutnosti vybudovania lapačov hrubých 
nečistôt na ČOV, taktiež navrhol, aby stavebná komisia vykonala obhliadku vodného zdroja 
a vodojemov. P. Ing. Štefan Jánosdeák informoval poslancov, že komisia prekontroluje stav 
poklopov na verejnej kanalizácii.

     P. Ing. Ladislav Katona navrhol odňať odmenu za chlórovanie od p. Ľudovíta Gunára, 
nakoľko sa zistili nedostatky v chlórovaní pitnej vody v Rómskej osade a taktiež 
nedovoleným spôsobom reguluje vodu v osade.

      P. Štefan Koršinsky informoval poslancov, že v bytovke je problém s vodovodným 
potrubím a požiadal o radu, ako postupovať pri výkopových prácach nového vodovodu. 
MVDr. Július Ferenc navrhol, aby sa obyvatelia bytovky obrátili s touto požiadavkou na 
závod Východoslov. vodárne a kanalizácie v Rožňave.

     P. Iveta Breznayová informovala prítomných, že v mesiaci november sa usporiada akcia 
Miss  a Boy Krh. Podhradie, taktiež informovala, že klub mladých bude mať ustanovujúcu 
schôdzu, na ktorom sa schváli plán činnosti novovytvoreného Klubu mladých. Zároveň 
požiadala o opravu odkvapovej rúry a umiestnenia poklopu na žumpu pri bývalej budove 
Obecného úradu.

13./ Schválenie uznesení
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      Starosta obce požiadal p. Štefana Kúna, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil 
prítomných s prijatými uzneseniami.

Uznesenie č. 94/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 27.9.2011 so začiatkom 
o 17,30 hod. bez bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2011.

Hlasovanie :     Za : 8            Proti :   0                     Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 95/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda – p. Štefan Kún, 
členovia  p. MVDr. Július Ferenc a p. Robert Darvaš.

Hlasovanie :     Za :  8           Proti :   0                     Zdržal sa :    0

Uznesenie č. 96/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce Krásnohorské Podhradie na rok 
2011 – 2013 v súlade so schváleným rozpočtom obce.

Hlasovanie :     Za :   7           Proti :   0                    Zdržal sa :   1 / MVDr. J. Ferenc/

Uznesenie č. 97/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie schvaľuje predloženie žiadosti o NFP 
s nasledovnými údajmi:

- Názov projektu : Zberný dvor Krásnohorské Podhradie
- Výška celkových výdavkov na projekt: 657.568,40 Eur
- Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt : 657.568,40 Eur
- Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových  oprávnených 

výdavkov : 32.878,42 Eur
- Spôsob financovania projektu : vlastné zdroje

Hlasovanie :    Za :    8           Proti :   0                 Zdržal sa :    0

Uznesenie č. 98/2011
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje to, aby finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na 
zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií obce na úseku stavebného poriadku, na úseku 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na úseku starostlivosti o životné prostredie 
v rámci bežných transferov boli zasielané od roku 2012  Mestu Rožňava, ktoré je sídlom 
Spoločného obecného úradu.

Hlasovanie :    Za:    8           Proti :   0                   Zdržal sa :    0

Uznesenie č. 99/2011
Obecné zastupiteľstvo odročuje prejednanie došlej cenovej ponuky ohľadne informatizácie 
s tým, že sa vykoná ďalší prieskum trhu. Termín splnenia : 30. november

Hlasovanie :     Za :   8          Proti :   0                   Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 100/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od 1.1.2012 stočné vo výške 0,45 Eur za 1m3.
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Hlasovanie:     Za :    8          Proti :   0                   Zdržal sa :    0

Uznesenie č. 101/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Hlasovanie :     Za :   8          Proti :   0                   Zdržal sa :     0

Uznesenie č. 102/2011
Obecné zastupiteľstvo ruší členstvo p. Mária Macka v Komisii výstavby, životného prostredia 
a ochrany verejného poriadku.

Hlasovanie :     Za :    8         Proti :   0                   Zdržal sa :     0

Uznesenie č. 103/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch 
o nasledovného člena: p. Iveta Breznayová.

Hlasovanie :     Za :    7         Proti :   0                    Zdržal sa :     1 /I. Breznayová/

Uznesenie č. 104/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prednesenú správu o kontrole uznesení z posledných 
3 zasadnutí OZ, prednesenú hlavným kontrolórom obce.

Hlasovanie :     Za :    8          Proti :    0                  Zdržal sa :     0

14./ 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

      


