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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva, ktoré  sa  konalo  dňa  24.6.2014 

 

Program :  1./ Otvorenie 

          2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

          3./ Kontrola  plnenia  uznesení 

          4./ Záverečný účet obce za rok 2013 

          5./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

          6./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 

          7./ Schválenie platu starostu obce 

          8./ Ţiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie zámeru 

          9./ Správa starostu obce 

                   10./ Diskusia 

         11./ Schválenie uznesení 

         12./ Záver 

       

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

Darvaš, Ing. Ladislav Katona,  Ing. Štefan Jánosdeák, Peter Török, Ľudovít Baffy , Juraj 

Jurini  

Hlavný kontrolór obce – Ing. Oto Badín – prítomný 

 

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

obce a oboznámil ich s programom zasadnutia. Doplňujúce návrhy neboli, bolo prijaté 

uznesenie č. 31/2014. 

 

2./  Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

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

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – p. Ľudovít Baffy, 

členovia komisie : p. Peter Török a p. Robert Darvaš 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 32/2014. 

 

3./ Kontrola  plnenia  uznesení 

      Správu o kontrole plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce, p. Ing. Oto Badín, 

v nasledovnom znení : uznesenia zo zasadnutia OZ  zo dňa 22.5.2014, a to č. 11/2014, 

12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014 sú splnené, 

uznesenia č. 20/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014, 

28/2014 a 29/2014 sa  sú plnia priebeţne a uznesenie č. 30/2014 je splnené.  

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 33/2014. 

 

4./  Záverečný účet obce za rok 2013 

      Starosta obce k tomuto  bodu uviedol, ţe materiál bol zverejnený dňa 3.6.2014. Súčasťou 

materiálu je aj Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2013, 

z ktorého citoval záver : Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. V zákonnej 

lehote neboli doručené pripomienky.  
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      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 34/2014.  

 

 5./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 sa týka 

navýšenia príjmovej a výdavkovej časti, beţných príjmov – účelovo určené prostriedky zo 

štátneho rozpočtu /voľby do Európskeho parlamentu, aktivačná činnosť § 52/. Výdavková 

časť – navýšenie beţných výdavkov – účelovo určené prostriedky / voľby do Európskeho 

parlamentu, aktivačná činnosť § 52/, Futbalový klub – údrţba budov. Kapitálové výdavky – 

ČOV – projektová dokumentácia. Rozpočtové opatrenie bolo prejednané na pracovnom 

stretnutí poslancov.   

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 35/2014. 

 

 6./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 

  Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený dňa 

23.5.2014 a neboli doručené ţiadne pripomienky. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 36/2014. 

 

7./ Schválenie platu starostu obce 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe plat bol naposledy upravený v septembri roku 

2013 v zmysle § 4 ods. 4,  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomerov starostov obcí a primátorov miest. V zmysle znenia zákona č. 154/2014 Z. z. sa musí 

opätovne raz ročne prerokovať. Zároveň poţiadal zástupcu starostu obce o predloţenie 

návrhu. 

      P. Štefan Kún, zástupca starostu obce, predloţil návrh na úpravu platu starostu obce 

v nasledovnom znení : 

     Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí určuje hrubý mesačný plat starostu obce 

Krásnohorské Podhradie Petra Bolla s účinnosťou od 1.7.2014 

- a/ podľa § 3 ods. l zák. č. 253/1994 Z. z. vo výške 1.631,52 Eur 

- b/ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. navrhnuté zvýšenie o 20% vo výške 326,30 Eur 

Celkový plat starostu obce s účinnosťou od 1.7.2014 sa stanovuje vo výške 1.958,00 Eur. 

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 37/2014. 

 

8./ Žiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie zámeru 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o ţiadosť p. Roberta Darvaša, bytom 

Krh. Podhradie č. 518, o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie zámeru. Jedná sa 

o pozemok v lokalite rómskej osady, kde ţiadateľ má vysporiadané všetky záväzky voči obci. 

S prihliadnutím na osobitný zreteľ, a to sociálna situácia ţiadateľa a dlhodobé vyuţívanie 

týchto pozemkov ţiadateľom a následného prejedania na pracovnom stretnutí, predloţil pred 

obecné zastupiteľstvo Návrh uznesenia na schválenie Zámeru na odpredaj týchto pozemkov.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 38/2014. 

 

 9./ Správa starostu obce 

      Starosta obce predloţil správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ, 

zo dňa 22.5.2014 nasledovne :   
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- dňa 28. – 29.5.2014 sa zúčastnil na Sneme ZMOS, ktorý sa konal v Bratislave, 

- poslednú májovú sobotu sa konala oslava z príleţitosti Dňa matiek s dôchodcami, 

- dňa 3.6.2014 sa na Základnej škole, Pokroková ul., konali voľby riaditeľa. Do výberového 

konania sa prihlásil len jeden účastník, a to p. Mgr. Ladislav Mikula, ktorý pred výberovou 

komisiou predstavil svoje plány a vízie do budúcnosti. Výberová komisia jednomyseľne 

odsúhlasila p. Mgr. Ladislava Mikulu za riaditeľa Základnej školy, Pokroková ul., na ďalšie 

volebné obdobie v trvaní 5 rokov, 

- 4. Júna 2014 sa na ZŠ Pokroková ul. konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého mali 

rodičia a priatelia školy moţnosť spoznať prácu ţiakov, pedagógov a zároveň vidieť pekný 

kultúrny program a stretli sa s Paraolympioničkou Henrietou Farkašovou, 

- dňa 12.6.2014 sa v miestnom Kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie poberateľov dávok 

v hmotnej núdzi so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

- v mesiaci  jún obci z dôvodu novelizácie zákona o hmotnej núdzi absentuje na § 12, malé 

obecné sluţby, zhruba 300 ľudí, čo obec pociťuje na priebehu prác, vykonávaných pri 

udrţiavaní verejných priestranstiev, 

- dňa 17.6.2014 sa na hrade Krásna Hôrka uskutočnilo kolaudačné konanie  „Sanácia 

havarijného stavu hradu Krásna Hôrka – havarijné zastrešenie a lešenie I. etapa“, 

- záverom informoval o situácii v lokalite tzv. Sarkofág pod kaplnkou, ktorá je situovaná 

v extraviláne obce. Z tohto miesta sa miestami šíri nepríjemný zápach, na ktorý bol 

upozornený občanmi. Podľa zistených skutočností sa v tomto sarkofágu nachádzajú 

agrochemikálie, pôvod ktorých sa datuje do rokov 1950 – 1960. Z vyššie uvedených 

skutočností by bolo nutné podať podnet na Okresný úrad Roţňava, odbor ţivotného 

prostredia, na prešetrenie tohto stavu, resp. likvidáciu uskladnených látok. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/2014. 

 

10./  Diskusia 

- P. Jozef Kún – nefunkčný verejný rozhlas 

- P. Katarína Prékopová – poţiadala o informáciu o prenájme veľkokapacitného kontajnera na 

odvoz stavebného odpadu a moţnosť uloţenia tohto odpadu, o jednoduchých pozemkových 

úpravách v Rómskej osade a od prítomnej p. Vanyovej, účtovníčky OcÚ, či sú všetky faktúry 

uverejnené na internete. 

- P. Hatvanský Ondrej – sa informoval, kedy budú odstránené nedostatky asfaltovania 

/prepadnutá cesta/ na ulici Lipovej 

- starosta obce odpovedal p. Kúnovi, ţe bola vykonaná skúška verejného rozhlasu, ale neboli 

hlásené od obyvateľov ţiadne nedostatky.- P.Prékovej – veľkokapacitné kontajnery poskytuje 

firma Brantner na poţiadanie staviteľa a vyváţať sa bude môcť na smetisko vedľa ihriska do 

termínu likvidácie tohto smetiska. Ohľadne jednoduchých pozemkových úprav v Rómskej 

osade budú jednania, o ktorých bude podávať správy priebeţne.  P.Hatvanskému ohľadne 

prepadnutej cesty – poţiadal firmu Skanska o cenovú reláciu. 

- P. Vanyová Helena – informovala p. Prékopovú, ţe všetky faktúry a ostatné dôleţité zmluvy 

a dokumenty sú zverejňované na internete.   

 

11./ Schválenie uznesení 
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      Starosta obce poţiadal p. Ľudovíta Baffyho, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil 

prítomných s prijatými uzneseniami: 

 

 Uznesenie č. 31/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 24.6.2014 so začiatkom 

o 17,30 hod. 

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 32/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: predseda komisie – Ľudovít 

Baffy, členovia komisie : Peter Török a Robert Darvaš,  a berie na vedomie určených 

overovateľov : Štefan Kún a Iveta Breznayová. 

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 33/2014  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 34/2014  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

     a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013 

     b/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej  závierky  a hospodárenia obce 

za rok 2013 

      c/ Hospodárenie podnikateľskej činnosti obce za rok 2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

     a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

     b/ Pouţitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov / zo ŠR, nevyčerpaný grant, 

sponzorské príspevky / v sume 19.783,- Eur, zisteného podľa  ustanovenia § 10 ods. 3, písm. 

a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

      c/ Zostatok finančných operácií v sume 10.570,- Eur na tvorbu rezervného fondu podľa     

§ 15, ods. 1, písm. c/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      d/ Vykonávať podnikateľskú činnosť len v oblasti, ktorá bude zisková a bude doplnkovým 

zdrojom financovania obce.  

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 35/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 36/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2014 
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Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 37/2014 

     Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí určuje hrubý mesačný plat starostu obce 

Krásnohorské Podhradie, Petra Bolla, s účinnosťou od 1.7.2014. 

- a/ Podľa § 3 ods. l zák. č. 253/1994 Z. z. vo výške 1.631,52 Eur 

- b/ Podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. navrhnuté zvýšenie o 20% vo výške 326,30 Eur 

Celkový plat starostu obce s účinnosťou od 1.7.2014 sa stanovuje vo výške 1.958,00 Eur. 

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

Uznesenie č. 38/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok parc. č. KN-C 2339/158 – zast. plocha o výmere 53 

m2 a parc. č. KN-C 2339/159, zast. plocha o výmere 19 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. Krh. 

Podhradie v lokalite Rómska osada, kde ţiadateľ vlastní rodinný dom, ktorý je postavený na 

pozemku parc. č. KN-C 2339/158 a parc. č. KN-C 2339/159, z dôvodu osobitného zreteľa, 

spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa p. Roberta Darvaša. Cena sa stanovuje v zmysle 

znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :   8  proti :   0  zdrţal sa :   1 /R.Darvaš/ 

 

Uznesenie č. 39/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu starostu obce a doporučuje  dať podnet na 

Okresný úrad, odbor ţivotného prostredia Roţňava, na prešetrenie stavu , resp. likvidáciu 

uskladnených látok v predmetnom sarkofágu.  

Hlasovanie :     za :   9  proti :   0  zdrţal sa :   0 

 

12./ Záver 

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

       Peter  B O L L O 

            starosta obce 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

Overovatelia : 

Štefan Kún 

Iveta Breznayová 

 

 

 

 


