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          Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  25.9.2012 

Program : 1./ Otvorenie 

       2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

       3./ Kontrola plnenia uznesení 

          4./ Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie 

       5./ Schválenie výšky stočného na kalendárny rok 2013 

       6./ Odpustenie nájmu na základe predloţených ţiadostí prevádzkovateľov v areály   

pod hradom – p. Kozlík, p. Račko a p. Kún 

       7./ Správa starostu obce 

       8./ Diskusia 

       9./ Schválenie uznesení 

      10./ Záver 

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

Robert Darvaš, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Peter Török /Juraj Juríni – 

ospravedlnená neúčasť/ 

Ďalší prítomný : Ing. Oto Badín – hlavný kontrolór obce 

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

obyvateľov obce a prítomných obyvateľov rómskej osady a oboznámil ich s programom 

zasadnutia, zároveň navrhol vypustiť z programu rokovania bod č. 6 - Odpustenie nájmu na 

základe predloţených ţiadostí prevádzkovateľov v areály pod hradom – p. Kozlík, p. Račko 

a p. Kún. Ţiadosti menovaných budú prehodnotené na zasadnutí finančnej komisie a na 

základe rozhodnutia tejto komisie budú prejednané na najbliţšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 46/2012. 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to  p. Štefan Kún a p. Ľudovít Baffy. 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : p. Peter Török – predseda komisie, p. 

Robert Darvaš a p. Iveta Breznayová – členovia komisie. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 47/2012. 

   

3./ Kontrola plnenia uznesení 

     Kontrolu plnenia uznesení previedol hlavný kontrolór obce p. Ing. Oto Badín nasledovne : 

Na OZ dňa 26.7.2012 bolo prijatých 7 uznesení : uznesenia č. 39/2012 a 40/2012 sú splnené, 

uznesenie č. 41/2012 – OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predošlých 2 

zasadnutí OZ -  sa doplňuje : k uzneseniu č. 36/2012 -  v dôsledku nepotvrdenia uznesenia č. 
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24/2012   3/5 väčšinou, je toto uznesenie neplatné. Ďalšie uznesenia č. 42/2012, 

43/2012,44/2012 a 45/2012 sú splnené. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 48/2012. 

 4./ Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie 

     Starosta obce uviedol, ţe schválenie Územného plánu Krásnohorské Podhradie bolo na 

zasadnutí OZ dňa 26.7.2012 odročené. Dňa 6.8.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 

poslancov OZ za prítomnosti zástupcu Krajského stavebného úradu v Košiciach, p. Ing. arch. 

Dezidera Kovácsa a p. Ing. arch. Soročinovej. Následne bol v rámci tohto procesu na úradnej 

tabuli, ako aj na internetovej stránke obce, dňa 8.8.2012 predloţený upravený Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

Krásnohorské Podhradie. Pripomienky k tomuto návrhu neboli doručené.  

      Starosta obce predloţil na schválenie Územného plánu Krásnohorské Podhradie uznesenie 

v nasledovnom znení : 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí : 

1./ Berie na vedomie stanovisko Krajského stavebného úradu v Košiciach č. 2012/00321 zo 

dňa 25.6.2012 k posúdeniu Návrhu Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie. 

2./ Súhlasí s vyhodnotením pripomienok, podaných v rámci prerokovania Návrhu Územného 

plánu obce Krásnohorské Podhradie. 

3./ Schvaľuje podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c/ 

zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré bolo 

prerokované v zmysle § 22 stavebného zákona Územný plán obce Krásnohorské Podhradie 

a uznáša sa  v zmysle § 11 ods. 4 písm.g/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení číslo 2/2012, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie. 

4./ Žiada starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie:  

- zabezpečiť, v súlade s § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012, 

- označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť ÚPN obce schvaľovacou doloţkou 

podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona, 

- vyhotoviť, v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona, registračný list a doručiť Ministerstvu 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení ÚPD, 

- zabezpečiť v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona uloţenie územnoplánovacej 

dokumentácie v obci, na stavebnom úrade a na  krajskom stavebnom úrade do 3 mesiacov od 

jej schválenia, 

- zverejniť v súlade s § 27, ods. 4, písm. a/,b/ stavebného zákona záväznú časť Územného 

plánu v rozsahu obce Krásnohorské  Podhradie vyvesením na úradnej tabuli a doručením  

dotknutým orgánom štátnej správy. 
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Poslanci hlasovali nasledovne:  za – 4 / Ing. Jánosdeák, I. Breznayová, Ing. L. Katona, Ľ. 

Baffy, proti - 0 , zdrţali sa – 4 / MVDr. J. Ferenc, Š. Kún, P. Török, R. Darvaš/ a zároveň 

návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie, ktoré bolo prijaté pod číslom 51/2012. 

5./ Schválenie výšky stočného na kalendárny rok 2013 

      Starosta obce informoval prítomných, ţe poslanci na pracovnom stretnutí prejednali 

reálnu výšku stočného na rok 2013, nakoľko doterajšia výška nepokrýva ani 50 % nákladov 

obce na zabezpečenie likvidácie splaškových vôd. Podľa predloţených dokladov, ktoré 

vymedzujú skutočné náklady  na prietoky cez ČOV sa navrhuje zvýšenie terajšej sumy 0,45 € 

na sumu 0,65 € za 1m3. Zvyšok nákladov ide z rozpočtu obce.  

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 49/2012. 

6./ Odpustenie nájmu na základe predložených žiadostí prevádzkovateľov v areály pod 

hradom – p. Kozlík, p. Račko a p. Kún 

     Tento bod bol uznesením č. 49/2012 vypustený z programu rokovania. 

 7./ Správa starostu obce 

       Starosta obce podal správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ dňa 26.7.2012 

nasledovne : 

- Dňa 7.8.2012 sa uskutočnila kolaudácia stavby – Rozšírenie vodovodu Krásnohorské 

Podhradie – rómska osada, 

- Dňa  18.8.2012 sa uskutočnilo podujatie VII. Krásnohorské hradné dni, kde obec na 

parkovnom mala príjem 565,- €, 

- V tomto období bola tieţ ukončená rekonštrukcia vstupnej brány k Pamätnej tabuli, 

- Dňa 27.8.2012 sa uskutočnila kolaudácia stavby – Kanalizácia – ulica Pokroková, kde 

týmto je uţ stavba ukončená, 

- V mesiaci august 2012 boli vymaľované interiérové priestory kultúrneho domu, 

- Projekt  „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií „  pokračuje podľa schváleného 

harmonogramu, stavebné práce by sa mali ukončiť ku koncu septembra 2012, 

- Ku projektu – Krásnohorské Podhradie – Infraštruktúra rómska osada – je potrebné 

prepracovať projektovú dokumentáciu – časť  „Elektro“ , z dôvodu, ţe normy, 

schválené v projekte, uţ nezodpovedajú dnešným normám v tejto oblasti, 

- Dňa 19.9.2012 bola obci doručená ţiadosť o zrušenie zjazdu Ľudovej strany – naše 

Slovensko, ktoré sa má uskutočniť dňa 29.9.2012 pred  Obecným úradom. Obec 

nedostala ţiadne vyrozumenia o konaní tejto akcie, informácie sa získavajú len 

prostredníctvom sociálnych sietí. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 50/2012. 

      8./ Diskusia 

- V diskusii vystúpili viacerí občania rómskej osady, ktorí vyslovili nespokojnosť 

s nečinnosťou poslancov, starostu obce v kauze výkupu obecných pozemkov pod nelegálnymi 

stavbami.  

- P. Ladislav Jobbágy st. oznámil, ţe na ulici Roţňavskej je poškodené vedenie miestneho 

rozhlasu, ďalej upozornil na zlú dopravnú situáciu na ulici Baníckej z dôvodu parkovania áut 

pred rodinnými domami a  na nepokosený súkromný pozemok pred obcou. 
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- Viacerí občania vyslovili nespokojnosť so vzhľadom a účelom  výstavby pešieho mosta, 

taktieţ na nekvalitu asfaltového koberca. Starosta obce vysvetlil, ţe výstavba tohto mostu  

významne podmienila úspešnosť projektu a zároveň upozorní stavebný dozor na uvedenú 

závadu. 

- Starosta obce vyslovil poďakovanie p. Ondrejovi Hatvanskému za vyhotovenie a osadenie 4 

kusov kovaných ozdobných nitov na pamätnej tabuli pod hradom. 

- In. Ladislav Katona – vyslovil nespokojnosť k  neetickým prístupom novinárov na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

- Starosta obce informoval prítomných, ţe obec v prípade neschválenia Územného plánu, 

ktorý  podľa zákona obec musí mať , nakoľko má viac ako 2000 obyvateľov, príde o dotáciu 

v sume 3.500.- €. 

 9./ Schválenie uznesení 

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

prítomných s prijatými uzneseniami. 

Uznesenie č. 46/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 25.9.2012 so začiatkom 

o 17,30 hod.  s tým, ţe sa vypúšťa z programu rokovania bod č. 6 - Odpustenie nájmu na 

základe predloţených ţiadostí prevádzkovateľov v areály pod hradom – p. Kozlík, p. Račko 

a p. Kún 

Hlasovanie :  za :     8               proti :     0               zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 47/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : predseda – p. Peter Török, 

členovia : p. Robert Darvaš a p. Iveta Breznayová 

Hlasovanie :  za :     8               proti :     0               zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 48/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie :  za :     8               proti :     0               zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 49/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od 1.1.2013 stočné vo výške 0,65 € za 1m3 

Hlasovanie :  za :     8               proti :     0               zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 50/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce 

Hlasovanie :  za :     8               proti :     0               zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 51/2012 
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Obecné zastupiteľstvo ţiada starostu obce o doplnenie materiálov Územného plánu a o nové 

prerokovanie návrhu o prijatí Územného plánu Krásnohorské Podhradie na najbliţšom 

zasadnutí OZ 

Hlasovanie :  za :     8               proti :     0               zdrţal sa :     0 

 10./ Záver 

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia poďakoval prítomným 

za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

       Peter  B O L L O 

          starosta obce 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

Overovatelia : 

Štefan Kún 

Ľudovít Baffy 
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