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Z á p i s n i c a

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.7.2011

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie

3./ Udelenie čestného občianstva

4./ Vyhodnotenie cenových ponúk ohľadom výmeny okien na kultúrnom dome

5./ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

6./ Správa starostu obce

7./ Rôzne

8./ Diskusia

9./ Schválenie uznesení

10./ Záver

Prítomní poslanci:

Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan Jánosdeák, Robert Darvaš, Iveta
Breznayová, Juraj Jurini

1./ Otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, privítal prítomných poslancov a prítomných 
obyvateľov obce a zároveň vyzval prítomných, aby minútou ticha si uctili pamiatku 
zosnulého Štefana Garbaša ml., ktorý zomrel dnes vo veku 32 rokov. 

     Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K tomuto bodu bolo prijaté 
uznesenie č. 87/2011.

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to p. Štefan Kún a p. Robert Darvaš.

     Starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : p. Iveta Breznayová –
predsedníčka komisie, p. Ing. Ladislav Katona a p. Juraj Jurini – členovia komisie. K tomuto 
bodu bolo prijaté uznenie č. 88/2011.

3./ Udelenie čestného občianstva

     Starosta obce navrhuje udeliť čestné občianstvo p. Petrovi Cmorikovi v zmysle Štatútu 
obce Krásnohorské Podhradie, čl. 36, na základe ktorého je možné osobám, ktoré sa 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena obce vo svete udeliť Čestné 
občianstvo obce Krásnohorské Podhradie, nakoľko menovaný pochádza z našej obce a svojou 
umeleckou činnosťou šíri dobré meno obce. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 89/2011.

4./ Vyhodnotenie cenových ponúk ohľadom výmeny okien na kultúrnom dome
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Starosta obce informoval prítomných, že boli predložené nasledovné štyri cenové ponuky :

- Roland Kovács ROL-LAND Tornaľa    1.143,26 Eur

- RI OKNA a.s. – Gabriel Lázár              1.232,00 Eur

- InTrust – Dobré okno Rožňava, s.r.o.   1.215,00 Eur

- AM PLAST                                              1.126,82 Eur

     Poslanci a starosta obce sa zhodli, že najvýhodnejšia ponuka výmeny okien je od  firmy 
AM PLAST. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 90/2011.

5./ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

     Starosta obce dal návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti pre hlavného kontrolóra 
obce na II. polrok 2011. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 7.7.2011 
a zvesený dňa 25.7.2011 a neboli doručné žiadne pozmeňujúce návrhy. K tomuto bodu bolo 
prijaté uznesenie č. 91/2011.

6./ Správa starostu obce

     Starosta obce vo svojej správe uviedol, že od posledného zasadnutia OZ, t.j. od 28.6.2011 
sa riešili nasledovné problematiky :

- vybudovanie ostrovčeka za účelom osadenia pamätnej brány, - v súčasnosti prebieha 
rekonštrukcia fasády kultúrneho domu, - od 13.7.2011 sa opätovne rozbehol projekt 
aktivačných prác, kde bolo prijatých 92 uchádzačov o zamestnanie a 2 organizátori aktivačnej 
činnosti, - v obci priebežne prebiehajú práce ohľadne údržby verejných priestranstiev, kosenia 
a úprav, - postupne sa pripravuje akcia Dni obce, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. – 7.8.2011. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 92/2011.

7./ Rôzne

     Starosta obce predložil návrh na kúpu pozemku pod zdravotným strediskom za sumu 
17.000,- Eur. Tento bod bol preložený zo zasadnutia OZ dňa 28.6.2011. Starosta obce 
požiadal predávajúceho p. Eleka o dohodu na splátkový kalendár splácania tejto sumy, a to 
mesačne po 1.000,- Eur počnúc mesiacom september 2011 do januára roku 2013. K tomuto 
bodu bolo prijaté uznesenie č. 93/2011.

8./ Diskusia

- Zoltán Ulbrik sa informoval o činnosti obce ohľadne osadenia dvojjazyčných tabúľ názvov 
ulíc a infotabúľ pre turistov

- Starosta obce odpovedal, že prebieha jednanie s firmou, ktorá má certifikát na vyhotovenie 
nových  tabúľ a je spracovaný návrh na zmenu názvov ulíc podľa historických osobností obce

- Iveta Breznayová informovala prítomných, že v obci je vytvorený klub mladých 
v priestoroch bývalého Obecného úradu .

- Starosta obce uviedol, že nakoľko v rozpočte nie sú zahrnuté finančné prostriedky na 
zariadenie toho klubu, nech si mládež svojpomocne zariadi klub, je nutné vytvoriť výbor 
a určiť zodpovedných za vedenie klubu a taktiež predložiť plán činnosti klubu.
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- Ľudoví Gunár – predniesol požiadavku na pomoc pri likvidácii túlavých psov v rómskej 
osade

- Starosta obce oboznámil prítomných s programom kultúrnej akcie Dni obce, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 5. – 7.8.2011.

9./ Schválenie uznesení

     Starosta obce požiadal p. Ivetu Breznayovú, predsedníčku návrhovej komisie, aby 
oboznámila prítomných s prijatými uzneseniami.

Uznesenie č. 87/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 26.7.2011 so začiatkom 
o 17,30 hod.

Hlasovanie :     Za :   7                    Proti:   0                   Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 88/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda –Iveta Breznayová, 
členovia – Juraj Jurini a Ing. Ladislav Katona.

Hlasovanie :     Za :   7                     Proti :  0                  Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 89/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle Štatútu obce Krásnohorské Podhradie udelenie 
Čestného občianstva obce Krásnohorské Podhradie pre p. Petra Cmorika z dôvodu šírenia 
dobrého mena obce vo svete.

Hlasovanie :     Za :   7                    Proti :   0                   Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 90/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku firmy A.M.PLAST na realizovanie výmeny 
okien na kultúrnom dome za celkovú sumu 1.126,82 Eur.

Hlasovanie :     Za :   7                    Proti :   0                    Zdržal sa :  0

Uznesenie č. 91/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2011.

Hlasovanie :     Za :   7                    Proti :   0                    Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 92/2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Hlasovanie :     Za :   7                    Proti :   0                    Zdržal sa :   0

Uznesenie č. 93/2011
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku pod zdravotným strediskom za cenu 17.000,-
Eur za podmienky dojednania splátkového kalendára s majiteľom pozemku, a to po 1.000,-
Eur mesačne, počnúc prvou splátkou v septembri 2011.

Hlasovanie :     Za :    7                    Proti :   0                   Zdržal sa :   0

10./ 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 :  

Štefan Kún a Robert Darvaš


