Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.3.2016
Program :
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
- Kontrola plnenia uznesení /vynechané z dôvodu nemoci hlavnej kontrolórky /
- Obchodná verejná súťaţ č. 1/2016 na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej
zmluvy na nájom nehnuteľnosti majetku Obce Krásnohorské Podhradie – Kemping,
prejednanie, schválenie /vynechané – odročené na najbliţšie zasadnutie OZ /
- Vymenovanie veliteľa DHZO / vynechané na návrh starostu obce /
3./ Prejednanie petície obyvateľov obce
4./ Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu
Čremošná pre roky 2016 – 2022 - schválenie
5./ Paušálny nájom za rodinné domy a priľahlé nádvoria, ktoré sa nachádzajú na obecných
pozemkoch v lokalite rómska osada /na základe schváleného zámeru / prejednanie, schválenie
6./ Správa starostu obce
7./ Diskusia
Schválenie uznesení / vypustené z programu zasadnutí OZ /
8./ Záver
Prítomní : Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,
PhDr. Juraj Ţiga, Róbert Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít Gunár
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Margita Petrová – neprítomná z dôvodu nemoci
1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal poslancov a obyvateľov obce a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Zároveň navrhol vynechať z rokovania bod č. 3
/Kontrola plnenia uznesení/ z dôvodu práceneschopnosti hlavnej kontrolórky obce a bod č. 5 /
Vymenovanie veliteľa DHZO/, nakoľko je potrebné zvolať zasadnutie členov DHZO
a prejednať s nimi moţnosti ďalšieho fungovania. Poslanec Štefan Kún navrhol vynechať
z programu bod č. 4 /Obchodná verejná súťaţ č. 1/2016 na podávanie návrhov na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti majetku Obce Krásnohorské Podhradie – Kemping,
prejednanie, schválenie / z dôvodu doplnenia údajov, potrebných na spracovanie zmluvy. Za
návrh hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a 2 poslanci sa zdrţali – návrh bol schválený
a bod vypustený. Poslankyňa Mgr. Eva Kovácsová navrhla, aby sa z programu rokovaní OZ
vypustil bod – Schválenie uznesení, nakoľko sa uznesenia navrhujú a prijímajú priebeţne
počas prejednávania jednotlivých bodov zasadnutia. Za návrh hlasovalo 9 poslancov – návrh
bol schválený a bod bol vypustený z programu dnešného zasadnutia a nebude v programe
ďalších zasadnutí OZ.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
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uznesenie č. 1/2016 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 15.3.2016 so začiatkom
o 17,30 hod. aj s doplňujúcimi návrhmi vynechať body č. 3, 4, 5 a 11.
Hlasovanie :
za : 9 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová,
PhDr. Juraj Ţiga, Róbert Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít
Gunár
proti : 0
zdrţal sa : 0

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : Ľudovít Baffy a Ľudovít Gunár
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predsedníčka komisie – Mgr. Eva
Kovácsová, členovia komisie – Iveta Breznayová a Róbert Darvaš.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 2/2016 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : Mgr. Eva Kovácsová –
predsedníčka, členovia : Iveta Breznayová a Róbert Darvaš a berie na vedomie určených
overovateľov – Ľudovít Baffy a Ľudovít Gunár
Hlasovanie :
za : 9 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, PhDr. Juraj Ţiga, Róbert Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít Gunár
proti : 0
zdrţal sa : 0

3./ Prejednanie petície obyvateľov obce
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom petície, ktorá bola doručená Obecnému
úradu dňa 25.1.2016. Petícia obsahovala petičné hárky v počte 43 kusov s 401 podpismi
obyvateľov obce Krásnohorské Podhradie.
Petícia – Predmet verejného záujmu : Zastavenie prevodov vlastníctva k nehnuteľnému
majetku vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie
V našej rodnej obci Krásnohorské Podhradie sa nachádza aţ šesť národných kultúrnych
pamiatok a zopár ďalších pamätihodností, do zoznamu kultúrneho dedičstva nezaradených.
Obecný majetok tvoriaci dedičstvo po našich predkoch však postupne stráca na objeme. Sme
svedkami nekompetentných rozhodnutí malej skupiny osôb, presadzujúcej svoje záujmy,
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nehľadiac na záujmy verejné, ani budúcnosť obce Krásnohorské Podhradie, preto je našou
povinnosťou chrániť zvyšný majetok vo vlastníctve obce.
My, obyvatelia obce Krásnohorské Podhradie, týmto formou petície skupiny obyvateľov
obce ţiadame Obec Krásnohorské Podhradie a jej orgány, aby boli dlhodobo zastavené
prevody vlastníctva k nasledujúcemu nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce
Krásnohorské Podhradie nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Krásnohorské
Podhradie, okres Roţňava, zapísaného na listoch vlastníctva č. 20, 21, 689, 1117, 1218, 1221,
1241, 1647, vedených Okresným úradom Roţňava, katastrálnym odborom :
- celý areál pod hradom Krásna Hôrka s parkoviskom a s priľahlou trávnatou plochou,
zapísaný na vyššie uvedenom liste vlastníctva,
- celý areál kempingu, nachádzajúci sa na ulici Hradná 478, zapísaný na vyššie
uvedenom liste vlastníctva,
- trávnatá plocha, miestne známa pod názvom Királyrét, nachádzajúca sa medzi
futbalovým ihriskom a kempingom, zapísaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva,
- areál futbalového ihriska s budovami a priľahlou plochou, zapísané na vyššie
uvedenom liste vlastníctva,
- budova bývalej ţandárskej stanice spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na
ulici Hradná 159, zapísaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva,
- budova bývalého obecného úradu spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na
ulici Lipová 120, zapísaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva,
- budova bývalého obecného úradu spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na
ulici Roţňavská 12, zapísaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva.
Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú :
Jozef Görgei, nar. 19.5.1979, trvale bytom Osloboditeľov 594, 04941 Krásnohorské
Podhradie
Zoltán Molčan, nar. 23.4.1970, trvale bytom 1.mája 707, 04941 Krásnohorské Podhradie
Členovia petičného výboru určili za osobu na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy
/ďalej len „zástupca“/: Görgei Jozef, nar. 19.5.1979, trvale bytom Osloboditeľov 594, 04941
Krásnohorské Podhradie.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petíciu za zastavenie prevodov vlastníctva nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie. Petícia obsahuje zoznam nasledovného
nehnuteľného majetku vo vlastníctva obce :
- celý areál pod hradom Krásna Hôrka s parkoviskom a s priľahlou trávnatou plochou,
- celý areál kempingu, nachádzajúci sa na ulici Hradná 478,
- trávnatá plocha, miestne známa pod názvom Királyrét, nachádzajúca sa medzi
futbalovým ihriskom a kempingom,
- areál futbalového ihriska s budovami a priľahlou plochou,
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-

budova bývalej ţandárskej stanice spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na
ulici Hradná 159,
budova bývalého obecného úradu spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na
ulici Lipová 120,
budova bývalého obecného úradu spolu s nezastavanou plochou, nachádzajúca sa na
ulici Roţňavská 12

Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,
Ţiga, Róbert Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít Gunár
proti : 1 / Ing. Ladislav Katona
zdrţal sa : 0

PhDr. Juraj

4./ Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu
Čremošná pre roky 2016 – 2022 – schválenie
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o strategický dokument obce, ktorý je
dôleţitý pri získavaní nenávratných finančných príspevkov z Európskej únie a hlavne určuje
ďalšie smerovanie obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento dokument bol
zhotovený odborne spôsobilými pracovníkmi z Krajského rozvojového inštitútu Košice po
dohode so štatutárnymi zástupcami obcí v rámci Mikroregiónu Čremošná o jeho vypracovaní
a financovaní. Poslanci navrhli, aby sa tento program doplnil o ďalšie podnety na základe
vyhodnotenia prieskumu vnímania potrieb verejnosťou. Návrhy sa môţu podávať v lehote do
5 dní na Obecný úrad.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo odročuje schválenie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Čremošná pre roky 2016 – 2022 na najbliţšie
zasadnutie OZ po doručení doplňujúcich návrhov v lehote do 5 dní.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,
Ţiga, Róbert Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít Gunár
proti : 1 / Ing. Ladislav Katona
zdrţal sa : 0

PhDr. Juraj

5./ Paušálny nájom za rodinné domy a priľahlé nádvoria, ktoré sa nachádzajú na
obecných pozemkoch v lokalite rómska osada /na základe schváleného zámeru /
prejednanie, schválenie
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Starosta k tomuto bodu uviedol, ţe zámer bol zverejnený dňa 15.12.2015 na úradnej tabuli
obce. Do 15 dní odo dňa vyvesenia nebola podaná námietka. Po uplynutí zákonom
stanoveného času pripomienkovania, t.j. 12.1.2016, bola podaná námietka p. Štefanom
Szaniszlóom. Poslanci po rozprave sa dohodli, ţe návrh podmienok na vyhotovenie
nájomných zmlúv bude prejednaný na najbliţšom zasadnutí OZ a po schválení sa bude
postupovať na tomto základe.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom za rodinné domy a priľahlé nádvorie, ktoré sa
nachádzajú na obecných pozemkoch v lokalite rómska osada. Cena sa stanovuje vo výške
50,00 Eur za pozemok pod rodinným domom a priľahlé nádvorie bez ohľadu na výmeru na
jeden rok, t.j. s termínom do 31.12.2016.
Hlasovanie :
za : 7 / Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,
Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít Gunár
proti : 1 / Ing. Ladislav Katona
zdrţal sa : 1 / Ľudovít Baffy

PhDr. Juraj Ţiga, Róbert

6./ Správa starostu obce
Starosta obce podal správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ
/15.12.2015/ nasledovne :
- dňa 28.12.2015 sa uskutočnil Vianočný koncert
- Obec zorganizovala Silvestrovskú zábavu v miestnom kultúrnom dome
- dňa 9.1.2016 sa uskutočnil GARBAŠ Cup
- dňa 5.2.2016 sa pod záštitou MO Csemadoku uskutočnil tradičný Maškarný ples
- dňa 13.2.2016 sa uskutočnil tradičný Valentínsky výstup na Čipkov vrch
- dňa 12.3.2016 sa uskutočnil volejbalový turnaj
- v súčasnosti v obci prebieha jarné upratovanie, čistenie verejných priestranstiev
- Záverom starosta uviedol, ţe obec od 1. Januára je v rozpočtovom provizóriu aţ do
schválenia rozpočtu. Návrh rozpočtu poslanci obdrţali na dnešnom zasadnutí, taktieţ
je k nahliadnutiu v miestnej kniţnici.

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce
Hlasovanie :
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za : 9 / Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona, Iveta Breznayová, Mgr. Eva
Kovácsová, PhDr. Juraj Ţiga, Róbert Darvaš, Štefan Kún, Róbert Fogaš a Ľudovít Gunár
proti : 0
zdrţal sa : 0

7./ Diskusia
- Ľudovít Gunár – poţiadal starostu o informáciu ohľadne projektu otvorenia strednej školy
/profesia murár/
- starosta uviedol, ţe sa jedná o projekt, ktorý potrebuje priestory na celotýţdňové
vyučovanie,
- Mgr. Ladislav Mikula – riaditeľ ZŠ uviedol, ţe škola v tomto školskom roku nemá moţnosť
prenajať miestnosť na tento projekt. V budúcom školskom roku je moţnosť iba v prípade, ţe
sa zníţi počet ţiakov, zapísaných do ďalších ročníkov
- Mgr. Eva Kovácsová – poţiadala o informáciu ohľadne informačných tabúľ v maďarskom
jazyku, ktoré majú byť osadené na komunikáciách
- Starosta obce uviedol, ţe na základe novej vyhlášky pôvodné informačné tabule uţ
nevyhovujú, ale budú osadené nové, Slovenskou správou ciest, na ich vlastné náklady
- Koloman Kerekeš – poţiadal starostu o informáciu ohľadne zriadenia denného stacionu
- starosta obce dal vysvetlenie o úlohách stacionára, o podmienkach vytvorenia a zriadenia.
Obec plánuje s vytvorením celodenného stacionára po rekonštrukcii budovy klubu dôchodcov
- Ondrej Hatvanský – pracovník na ČOV – poţiadal OZ o vysvetlenie, prečo v rozpočte sa
nepočíta s príspevkom na pohonné hmoty, ktoré boli odsúhlasené uţ 15 rokov, a ktoré
potrebuje hlavne na obchôdzky čerpacích staníc, ktoré tvoria 56 km pri plánovaných
mesačných obchôdzkach. Veľká havária bola počas vianočných sviatkov, kedy denne musel
pouţívať vlastné vozidlo, nakoľko sluţobné vozidlo je vyťaţené. Taktieţ uviedol, ţe nie je
záujem zo strany komisií riešiť problematiku čističky odpadových vôd, kde najväčším
problémom je chýbajúci lapač nečistôt, na ktoré neustále upozorňuje poslancov.
- Starosta uviedol, ţe nakoľko p. Hatvanský dosiahol dôchodkový vek a t.r. odchádza do
dôchodku, je nutné riešiť problematiku ČOV, nakoľko technológia a zariadenie potrebujú
rekonštrukciu a obec napriek vynaloţeným úsiliam zatiaľ nemá moţnosť dostať dotáciu
- Dorota Majtányiová – vo svojom vystúpení kritizovala prístup poslancov k riešeniu
problémov obce, zároveň uviedla, ţe dávajú moţnosť trhovníkom predávať tovar a tým
nedoceňujú prácu miestnych obchodníkov, ktorí uţ dlhé roky poskytujú svoje sluţby
miestnym obyvateľom
- Starosta uviedol, ţe trhovníci predávajú na súkromnom pozemku a pred vyhlásením
predloţia všetky potrebné doklady, cudzinci aj preloţené ţivnostenské povolenia
- Silvia Szaniszlóová – poţiadala o informáciu ohľadne zberného dvora
- Starosta obce uviedol, ţe po zadebnení váhy je nutné ešte opätovne ju ciachovať,
- Juraj Bernáth – sa informoval ohľadne problémov s DHZO /poţiarnici/
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- Starosta uviedol, ţe bývalý veliteľ p. Vozár zanedbal činnosť poţiarneho zboru, vyskytli sa
problémy vo financovaní, vznikli nedoplatky, z toho dôvodu treba prehodnotiť činnosť zboru
a postupovať podľa novej platnej legislatívy
- Eduard Zubatý – vo svojom príspevku informoval o aktivitách vykonávaných prijatými
pracovníkmi v spolupráci so zaradenými občanmi do aktivačnej činnosti,
- Mgr. Eva Kovácsová – upozornila na chybu v zápisnici zo dňa 15.12.2015, bod č. 7
Správne znenie má byť „ na základe uznesenia č. 17/2015 zo dňa 30.4.2015“ a nie 30.4.2013.
- Zapisovateľka omylom uviedla zlý dátum prijatého uznesenia, za čo sa touto cestou
ospravedlňuje.
8./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov zasadnutia OZ
prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Peter Bollo
starosta obce

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 20.15 hod.

Overovatelia :
Ľudovít Baffy
Ľudovít Gunár

Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová
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poďakoval všetkým

