Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.6.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Záverečný účet obce za rok 2020 – prerokovanie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 – prerokovanie
Výzva „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služieb v obciach s prítomnosťou
MRK“ - predloženie žiadosti o NFP
8. Vodojem - odkúpenie pozemkov parc. číslo KN-C 3028/1 a 3028/2 od SPF –
prerokovanie
9. Komunitné centrum – práce naviac – statika
10. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí – zmeny
a doplnky - prerokovanie
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov
13. Záver
Prítomní : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Katarína Prékopová, Ing. Katarína
Demková, Jozef Görgei, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák

Ospravedlnený: Ing. Ladislav Katona
1./ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Bc. Peter Bollo, starosta obce. Privítal
poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.

Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 30.6.2021 so začiatkom
o 17,30 hod.
Hlasovanie :
za : 7/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Jozef Görgei
Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák
proti : 0
zdržal sa : 1// Katarína Prékopová
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2.Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov a voľbu návrhovej komisie Za overovateľov určil Ing.
Katarínu Demkovú a Štefana Kúna. Za členov návrhovej komisie určil: Ing. Štefana
Jánosdeáka, Ivetu Breznayovú a Jozefa Görgeiho. Za predsedu návrhovej komisie určil Ing.
Štefana Jánosdeáka.
Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Štefan Jánosdeák, Iveta
Breznayová a Jozef Görgei a berie na vedomie určených overovateľov Ing. Katarínu Demkovú
a Štefana Kúna

Hlasovanie :
za : 7/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Štefan Kún
Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 1/ Jozef Görgei
3.Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce, Ing. Ildikó Vámosová,
kde uviedla, že
na rokovaní ObZ dňa 12.5.2021 bolo prijatých 12 uznesení
č.20/2021,č.212021,č.22/2021,č.23/2021,č.24/2021,č.25/2021,č.26/2021,č27/2021,č.28/2021,
č.29/2021,č.30/2021,č.31/2021
Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
za : 8/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková ,Štefan Kún
Mgr.Tibor Tóth , Ing.Štefan Jánosdeák Katarína Prékopová ,Jozef Görgei
proti : 0
zdržal sa : 0
4.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová predložila stanovisko k Záverečnému účtu obce
za rok 2020 a uviedla , že táto správa bola súčasťou materiálu pre poslancov.
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-Ing.Vámosová :- upozornila na skutočnosť, že daňové pohľadávky sú nesplnené.
- návrh do rezervného fondu-suma 61.863,06€
-doporučila schváliť Záverečný účet obce bez výhrad
-poslanec Jozef Görgei mal pripomienky k správe nezávislého audítora /podrobnejší rozpis /
5.Záverečný účet obce za rok 2020 – prerokovanie
Materiál bol zverejnený dňa 1.6.2021. Súčasťou materiálu je aj Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2020. V zákonnej lehote neboli doručené
pripomienky.
Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a) správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020
b) správu nezávislého audítora za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
61 863,06 eur
Hlasovanie :
za : 6/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Štefan Kún
Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák
proti : 0
zdržal sa : 2/ Katarína Prékopová, Jozef Görgei
6.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 – prerokovanie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 – prerokovanie. Tento plán
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 1.6.2021.
-poslankyňa Katarína Prékopová navrhla doplnenie plánov kontrol
Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2021.
Hlasovanie :
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za : 7/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková ,Štefan Kún
Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei
proti : 0
zdržal sa : 1/ Katarína Prékopová
7.Výzva „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služieb v obciach s prítomnosťou MRK“
- predloženie žiadosti o NFP
Starosta obce informoval poslancov o Výzve „Zvýšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti
ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služieb
v obciach s prítomnosťou MRK“ - predloženie žiadosti o NFP – táto výzva bola vyhlásená
9. júna 2021. uzávierka 1. hodnotiaceho kola je plánovaná na 26.júl 2021. Oproti minulému
projektu sú zmenené počty zamestnancov MOPS. Pre našu obec je možný počet členov miestnej
poriadkovej služby maximálne 8. Predtým to bolo 10 osôb. Spoluúčasť obce je 5 %
oprávnených nákladov projektu. Dĺžka trvania projektu je do 30.6.2023. Pravdepodobnosť
uzatvárania zmlúv o NFP je február 2022. Celkový rozpočet projektu je 136.617,10 z čoho 5
% spoluúčasť činí 6.830,86 eur.
-poslanec Štefan Kún mal otázku ohľadne výberového konania a to :
-podmienka pre členov miestnej poriadkovej služby -/ Rómovia /
-výber členov poriadkovej služby /starosta obce/
Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 pre projekt
s názvom „Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v Krásnohorskom
Podhradí“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce,
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie :
za : 7/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Štefan Kún ,
Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína Prékopová,
proti : 0
zdržal sa : 1/ Jozef Görgei
4

8.Vodojem - odkúpenie pozemkov parc. číslo KN-C 3028/1 a 3028/2 od SPF –
prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov, že Obec podala dňa 24.5.2021 žiadosť na vysporiadanie
pozemkov pod vodojemom, ku ktorej je potrebné doložiť súhlas obecného zastupiteľstva
s odkúpením predmetných pozemkov. Síce v geometrickom pláne je vyznačená v prospech
obce len budova vodojemu parc. číslo 3028/2 o rozmere 47 m2, ale je potrebné vysporiadať aj
priľahlý pozemok, nakoľko je to ochranné pásmo vodojemu. Jedná sa o parc. číslo 3028/1 –
zastavané plochy, na ktorom je umiestnená inžinierska stavba a to vo výmere 749 m2.
Všeobecná hodnota pozemku 3028/1 je 2 850,00 eur a hodnota pozemku pod budovou
vodojemu parc. číslo 3028/2 je 190,00 eur. Čiže to celkom činí 3.040,00 eur. Tieto sumy sú
stanovené na základe znaleckého posudku, ktoré spolu aj s uznesením budú zaslané SPF.
Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu
a to parc. čísla KN-C 3028/1 – zastavané plochy o výmere 749 m2 a KN-C 3028/2 – zastavané
plochy o výmere 47 m2, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie
Hlasovanie :
za : 7/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková ,Štefan Kún ,
Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák Katarína Prékopová ,
proti : 0
zdržal sa : 1/ Jozef Görgei
9.Komunitné centrum – práce naviac – statika
Starosta obce informoval poslancov, že zhotoviteľ požadoval aj iné práce naviac, ktoré neboli
zo strany obce akceptované, ale ohľadne statiky je nutné túto požiadavku akceptovať. Suma za
doplnenej oceľovej konštrukcie činí s DPH 4.982,00 eur. Ku komunitnému centru bolo treba
vyhotoviť aj projekt statiky v cene 1.440,00 eur.
-poslanci Štefan Kún a Katarína Prékopová pripomienkovali zvýšené náklady zhotoviteľa
Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súvislosti so stavbou komunitného centra práce naviac –
statika – doplnenie oceľovej konštrukcie vo výške 4.982,00 eur a vyhotovenie projektu statiky
vo výške 1.440,00 eur. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje čerpanie z rezervného fondu.
Hlasovanie :
za : 0/
proti : 3/ Štefan Kún , Mgr. Tibor Tóth, Jozef Görgei
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zdržal sa : 5/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Katarína
Prékopová, Ing. Štefan Jánosdeák
10.Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí – zmeny
a doplnky - prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov a prítomných ,že Obec Krásnohorské Podhradie zverejnila
návrh rokovacieho poriadku na pripomienkovanie, ktorý musí byť vypracovaný v súlade
s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Rokovacím poriadkom obce nie je možné
zasahovať do kompetencií starostu obce, nakoľko obecné zastupiteľstvo nie je nadriadené
starostovi obce, ale spolu tvoria orgány obce. § 11, ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení presne vymedzuje v čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo a čo mu je vyhradené.
V doplňujúcom návrhu sú vyznačené možné úpravy, ktoré sa v prípade schválenia doplnia do
verzie doručenej obcou.
-poslankyňa Katarína Prékopová mala otázku ,že kto je predkladateľom návrhu Rokovacieho
poriadku
Kontrolórka obce odpovedala- predkladateľmi sú starosta obce a hlavná kontrolórka,
a podotkla, že čím je jednoduchší rokovací poriadok, tým lepšie sa dodržiava. Poslanci sú
zástupcami obyvateľov obce a preto by mali ich požiadavky tlmočiť.
-poslankyňa Katarína Prékopová žiadala prepracovať nový návrh na rokovací poriadok
Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie komisie všetkých poslancov ,ktorí budú
predkladateľmi návrhu nového Rokovacieho poriadku . Predsedníčkou komisie bude
poslankyňa Katarína Prékopová
Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth
Katarína Prékopová ,Jozef Görgei
proti : 0
zdržal sa : 2/ Ľudovít Baffy, Ing. Štefan Jánosdeák
11.Rôzne
a) Informácia ohľadne uskutočnených verejných obstarávaní pre zabezpečenie
nákupu nádob pre biologicky rozložiteľný odpad o kapacite 240 l a 1100 l a tiež
z verejného obstarávania pre službu Zber a likvidácia BRO a kuchynského
odpadu.
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Starosta obce informoval poslancov ,že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bolo
uskutočnených v prvej etape prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
ako pre tovary – nádoby a služby Zber a likvidácia BRO a kuchynského odpadu .
Na základe vyhodnoteného prieskumu trhu na PHZ pre obidve verejné obstarávania bolo
Realizované verejné obstarávanie na základe stanoveného finančného limitu.
Obidve verejné obstarávania podľa finančného limitu do 60.000,00 eur bez DPH boli určené
ako zákazky s nízkou hodnotou. Následne sa uskutočnilo verejné obstarávanie na tovary –
nádoby a službu Zber a likvidácia BRO a kuchynského odpadu. V obidvoch prípadoch boli
oslovené oprávnené hospodárske subjekty, ktoré disponujú oprávnením v predmetnej činnosti.
Na základe Výzvy na predloženie ponúk boli predložené ponuky od jednotlivých uchádzačov.
Hodnotiacim kritériom bola cena. Na základe toho bolo stanovené poradie v obidvoch
prípadoch, kde úspešným uchádzačom sa stala firma Brantner Gemer s.r.o.
b) Vodovod rómska osada – výtokový stojan
žiadosť o zriedenie vecného bremena spolu so znaleckým posudkom je už na SPF, ešte je
potrebné doložiť geometrický plán pozemkov, ktoré sa týkajú vecného bremena. Je to v štádiu
riešenia. Výtokový stojan je už v obci, ešte je potrené uskutočniť preškolenie k obsluhe softvéru
(kde sa budú dobíjať kredity k čerpaniu vody) to prebehne v najbližších dňoch. K obstaraniu
výtokového stojanu, inštalačných prác a zakúpeniu kreditných kariet predkladám nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu nákladov spojených za výtokový stojan a jeho
sprevádzkovanie vo výške 6.000,00 eur z rezervného fondu, ktorý bude umiestnený v rómskej
osade.
Hlasovanie :
za : 8/ Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth
Katarína Prékopová, Jozef Görgei, Ľudovít Baffy, Ing. Štefan Jánosdeák
proti : 0
zdržal sa : 0
-poslanec Štefan Kún informoval prítomných o akcii „Deň detí,“ kde bolo 200 účastníkov
a bola to vydarená akcia
-poslankyňa Katarína Prékopová sa vyjadrila ohľadne územného plánu obce
-odborné stanoviská ktoré obec pozde dostala nakoľko neboli hotové
-obec je povinná doplnky písomne oboznámiť žiadateľom
a) Informácia ohľadne schválenia žiadosti o NFP
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Bolo doručené obci rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje projekt s názvom: Vysporiadanie
pozemkov pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci Krásnohorské
Podhradie

12.Interpelácia poslancov
--13.Záver
Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Mgr. Peter Bollo
starosta obce

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 17,30 do 20,00 hod.
Overovatelia :
Ing. Katarína Demková
Štefan Kún

Zapisovateľ:
Eleonóra Plošnicová
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