Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.3.2020

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019
5. Návrh Dodatku č.8 k Zmluve o poskytnutí služby č. 121103 (Brantner Gemer s.r.o.)
6. Prerokovanie analýzy „Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskom
osídlení v obci Krásnohorské Podhradie“ a návrh postupu vysporiadania pozemkov
dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK ITMS2014+ kód: 312051Y209
prostredníctvom podaktivity národného projektu „Asistencia pri vysporiadaní
pozemkov“, v znení dodatku k zmluve o spolupráci
7. Interpelácia poslancov a diskusia občanov
8. Záver
Prítomní : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Jozef Görgei, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing.
Ladislav Katona, Štefan Kún, Katarína Prékopová, Mgr. Tibor Tóth.
Ing. Katarína Demková -neprítomná -ospravedlnená
1./ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Bc. Peter Bollo, starosta obce. Privítal
poslancov a prítomných .
Po oboznámení sa s programom obecného zastupiteľstva poslankyňa Katarína Prékopová
podala návrh na vypustenie bodu č. 5/ . Návrh Dodatku č.8 k Zmluve o poskytnutí služby č.
121103 (Brantner Gemer s.r.o.) odôvodnila to tým, že zmluva nebola zverejnená čiže je
neplatná.
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne Kataríny Prékopovej.
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Hlasovanie :
za : 2/ Jozef Görgei, Katarína Prékopová
zdržal sa : 6/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing.
Štefan Jánosdeák, Ing. Katona Ladislav
proti : 0
Návrh neprešiel a pristúpilo sa k odhlasovaniu pôvodného návrhu programu OZ.
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 9.3.2020 so začiatkom
o 17,30 hod.
Hlasovanie :
za : 6/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing.
Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona
proti : Katarína Prékopová
zdržal sa : Jozef Görgei
2. Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Mgr. Tibor Tóth a Iveta Breznayová. Starosta obce
určil návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie – Ing. Ladislav Katona, členovia komisie:
Štefan Kún, Jozef Görgei
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
Uznesenie č. 2/2020 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Katona,Štefan Kún
Jozef Görgei a berie na vedomie určených overovateľov Mgr. Tibora Tótha a Ivetu Breznayovú.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Katarína
Prékopová, Jozef Görgei, Ing. Štefan Jánosdeák ,Ing. Ladislav Katona.
proti : 0
zdržal sa : 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce, Ing. Ildikó Vámosová
na rokovaní ObZ 9.3.2020 boli prijaté 10 uznesení: Uznesenie č.59/2019, č.60/2019.
č.61/2019,č.62/2019,č.63/2019,č.64/2019,č.65/2019,č.66/2019,č.67/2019.č.68/2019,č.69/2019
č.70/2019 .
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Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Katarína
Prékopová, Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei
proti : 0
zdržal sa : 0

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová. Správa bola súčasťou materiálu pre poslancov.
Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za II. polrok 2019
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Katarína
Prékopová, Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei
proti : 0
zdržal sa : 0

5. Návrh Dodatku č.8 k Zmluve o poskytnutí služby č. 121103 (Brantner Gemer s.r.o.)
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že Návrh Dodatku č.8 k Zmluve o poskytnutí služby č.
121103 (Brantner Gemer s.r.o.). Na základe prijatého uznesenia č. 63/2019 zo dňa 11.12.2019
sa schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 8 odročilo na nasledujúce zasadnutie OZ
s tým, že poslanci OZ mohli v termíne do 15.1.2020 doručiť návrhy a pripomienky týkajúce sa
zvýšenia miery triedenia odpadu a opatrenia ku zvýšeniu výberu nákladov. Okrem odznelého
k problematike na zasadnutí dňa 11.12.2019 žiadne iné návrhy nedošli.
Poslankyňa Katarína Prékopová sa k tomuto bodu vyjadrila, že Návrh Dodatku č.8 k Zmluve
o poskytnutí služby č. 121103 (Brantner Gemer s.r.o.) - zmluva a jej dodatky neboli zverejnené.
Medzičasom došlo k transformácii firmy Rozeko na firmu Brantner Gemer – zmluva aj jej
dodatky potrebujú úpravy.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová navrhla zvolať pracovné stretnutie poslancov
a zástupcov firmy Brantner-Gemer ohľadne úpravy a skompletizovania zmluvy a dodatkov.
Starosta obce dodal, že nové sadzby platia na veľkokapacitné kontajnery a ostatné sadzby ostali
nezmenené.
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Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvné podmienky Dodatku č.8 k Zmluve o poskytnutí
služby č. 12 11 03.
Hlasovanie :
za : 6 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Ladislav Katona, Ing.
Štefan Jánosdeák,
proti : Katarína Prékopová
zdržal sa : Jozef Görgei, Štefan Kún

6. Šiestym bodom rokovania Prerokovanie analýzy „Identifikácia skutkového a právneho
stavu pozemkov v rómskom osídlení v obci Krásnohorské Podhradie“ a návrh postupu
vysporiadania pozemkov dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK
ITMS2014+ kód: 312051Y209prostredníctvom podaktivity národného projektu
„Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v znení dodatku k zmluve o spolupráci.
Materiál bol pre veľký rozsah doručený len elektronicky.
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že je to poskytovanie služieb zákazky/asistencia pri
vysporiadaní pozemkov /v rómskej osade, ktorá zahŕňa vypracovanie potrebných
geometrických plánov, znaleckých posudkov, zmlúv o prevode nehnuteľností, zámenných
zmlúv, prípadne nájomných zmlúv a súvisiacich úkonov. Obec bude len súčinná.
Katarína Prékopová sa vyjadrila, že v uznesení k bodu č.6 treba zmeniť znenie: nie
s/ návrhovým postupom vysporiadania pozemkov /-ale „s asistenciou“ a navrhovala
stretnutie vlastníkov pozemkov s geodetom tohto plánu.

Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s asistenciou vysporiadania pozemkov v rómskej osade
v zmysle Národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkov v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209.
Hlasovanie :
za : 6 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Mgr. Tibor Tóth , Ing. Štefan Jánosdeák,
Katarína Prékopová , Jozef Görgei
proti : Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona
zdržal sa : 0
7. Interpelácia poslancov a diskusia občanov
p. Dobošová sa vyjadrila, že sa nerobí separácia odpadu, a v okolí obce sú nelegálne skládky
ktoré stále pribúdajú.
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p.Bernáth mal dotaz ohľadne asfaltovania cesty na ulici Pokrokovej a znečistenej pitnej vody.
Starosta obce ho ohľadom vody odporučil informovať sa vo vodárňach na pobočke v Rožňave.
Poslankyňa Katarína Prékopová predložila 2 interpelácie na hlavného kontrolóra obce Ing.
Ildikó Vámosovú

8. Záver
Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Bc. Peter Bollo
starosta obce

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 17,30 do 19,30 hod.
Overovatelia :
Mgr. Tibor Tóth
Iveta Breznayová

Zapisovateľ :
Eleonóra Plošnicová
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