Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.9.2021
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021
Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s fin. prostriedkami v školstve na úseku
originálnych kompetencií k 30.6.2021
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie –
prerokovanie,
7. Rómska osada Krh. Podhradie – súhlas s vykonaním Jednoduchých pozemkových
úprav
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10. Záver
Prítomní : Iveta Breznayová, Katarína Prékopová, Jozef Görgei, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth,
Ing. Štefan Jánosdeák
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Ing. Katarína Demková
Ing. Ildikó Vámosová -kontrolórka obce

1./ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Peter Bollo, starosta obce. Privítal
poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Starosta obce poprosil všetkých
poslancov a prítomných o minútu ticha - vyjadrenie úcty k pamiatke nedávno tragicky
zosnulého dieťaťa Jožka Žigu.

Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 29.9.2021 so začiatkom
o 17,00 hod.
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová , Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth , Ing. Štefan Jánosdeák
Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 1/Jozef Görgei
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2./Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov a voľbu návrhovej komisie. Za overovateľov určil Mgr.
Tibora Tótha a Jozefa Görgeiho. Za členov návrhovej komisie určil Katarínu Prékopovú,
Štefana Kúna a Ing. Štefana Jánosdeáka Za predsedu návrhovej komisie určil Ing. Štefana
Jánosdeáka.
Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing.Štefan Jánosdeák, Štefan
Kún, Katarína Prékopová a berie na vedomie určených overovateľov Mgr. Tibor Tóth a Jozef
Görgei.
Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová , Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth , Ing. Štefan Jánosdeák,
Katarína Prékopová Jozef Görgei
proti : 0
zdržal sa : 0
3./Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bollo / hlavná
kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová -bola ospravedlnená/ kde uviedol, že na rokovaní ObZ
dňa 30.6.2021 bolo prijatých 10 uznesení č.32/2021, č.332021, č.34/2021, č.35/2021,
č.36/2021, č.37/2021, č.38/2021, č.39/2021, č.40/2021, č.41/2021.
-poslanci Jozef Görgei a Katarína Prékopová mali pripomienky k uzneseniu 39/2021 týkajúce
sa navýšenia rozpočtu pri výstavbe komunitného centra v rómskej osade, ktoré OZ dňa
30.6.2021 neschválilo
-faktúra bola napriek tomu vyplatená
-žiadali o vysvetlenie / zodpovednosť konkrétnych osôb/
-poslanec Jozef Görgei opustil rokovanie OZ kvôli pracovným povinnostiam

Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
za : 4/ Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák
proti : 1/ Katarína Prékopová
zdržal sa : 0
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4./Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. Táto správa bola súčasťou
materiálu pre poslancov /uviedol starosta obce Mgr. Peter Bollo/
-poslankyňa Katarína Prékopová sa vyjadrila, že správa je zbytočná -prekopírovaná
-poslanec Štefan Kún mal pripomienku, vrátiť sa k bodu č. 2 , aby za poslanca Jozefa Görgeiho,
ktorý kvôli pracovným povinnostiam opustil zasadnutie OZ určiť nového overovateľa
-starosta Mgr. Peter Bollo dal hlasovať za tento návrh - bola navrhnutá Iveta Breznayová
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák,
Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za I. polrok 2021
Hlasovanie :
za : 4/ Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák
proti : 0
zdržal sa : 1/ Katarína Prékopová

5./Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s fin. prostriedkami v školstve na úseku
originálnych kompetencií k 30.6.2021
Táto správa bola súčasťou materiálu pre poslancov
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami v školstve na úseku originálnych kompetencií k 30.6.2021
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová , Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák,
Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
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6./Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie
– prerokovanie,
Starosta obce Mgr. Peter Bollo informoval poslancov ,že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle obce dňa 10.8.2021. Účinnosť VZN bude od 1.10.2021.
Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Krh. Podhradie prerokovalo predložený návrh VZN c 1./2021 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady
a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské
Podhradie a podľa §11 ods. 4 písm. g/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov /v z.n.p./, uznáša sa na VZN c. 1/2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie s účinnosťou od
1.10.2021.
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová , Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák,
Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
7./Rómska osada Krh. Podhradie – súhlas s vykonaním Jednoduchých pozemkových
úprav
Starosta obce Mgr. Peter Bollo informoval o nasledovnom: rokovania Rómska osada Krh.
Podhradie – súhlas s vykonaním Jednoduchých pozemkových úprav. Tento bod bol zaradený
na základe výzvy Okresného úradu, odboru pozemkového a lesného v Rožňave, ktorý sme
požiadali o povolenie jednoduchých pozemkových úprav, nakoľko máme Rozhodnutím
Ministerstva vnútra SR, schválený projekt s názvom: Vysporiadanie pozemkov pod
obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci Krásnohorské Podhradie. Tento
projekt je zameraný na vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav.
Jednoduché pozemkové úpravy budú vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích
pomerov k pozemkom pod osídlením Krásnohorské Podhradie-Rómska osada, v k.ú
Krásnohorské Podhradie, okres: Rožňava.
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Obvod jednoduchých pozemkových úprav bol navrhnutý podľa súčasného ohraničenia
osídlenia. Väčšia časť osídlenia sa nachádza na plochách navrhovaných na bývanie a občiansku
vybavenosť podľa platného územného plánu menšia časť je vo výhľadovom pláne.
Do obvodu sú zahrnuté aj priľahlé pozemky, k osídleniu ktoré budú mať charakter verejných
priestranstiev a nebudú zastavané stavbami.
Základné sumárne údaje o navrhovanom obvode JPÚ:
Výmera obvodu JPÚ
v k.ú Krásnohorské
Podhradie
Počet vlastníkov
z toho známych
Z toho neznámym
pobytom
Počet parciel
registra C KN
registra E KN

12,9719
ha
320
234
86
171
109
62

-poslankyňa Katarína Prékopová mala dotazy :
-kedy bola podaná žiadosť
-čo bolo nutné doplniť
-kto navrhol konkrétny obvod pozemkových úprav
-na základe týchto nejasností žiadala zápis nového uznesenia v znení :
Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí ukladá Obecnému úradu, aby bol každý
poslanec informovaný prostredníctvom elektronickej pošty o každom kroku v rámci projektu
Jednoduchých pozemkových úprav. Informácia sa týka všetkých dokumentov.
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová , Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan
Jánosdeák, Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie
vlastníckych pomerov k pozemkom pod osídleniami v lokalite rómskej osady podľa zákona č.
330/1991 Zb. § 2 ods. 1 písm. j).
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Hlasovanie :
za : 4/ Iveta Breznayová, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína
Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
poslanec Štefan Kún -nehlasoval
8./Rôzne
-poslanec Štefan Kún navrhol zmeniť uznesenie 18/2021 zo dňa 25.3.2021 so znením
/Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly poskytnutých dotácií Obcou
Krásnohorské Podhradie za rok 2020 a pozastavuje vyplácanie dotácií do ukončenia
mimoriadnej situácie/ - na núdzový stav
Uznesenie č. 50/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí ruší uznesenie 18/2021 s tým, že prijíma
nové uznesenie v znení – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplácanie dotácií po ukončení
núdzového stavu.
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová , Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák,
Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
-poslankyňa Katarína Prékopová sa informovala ohľadne projektu na plynofikáciu požiarnej
zbrojnice /starosta sa vyjadril, že projekt je vo fáze riešenia/
-oprava auta LIAZ -suma cca.5000€- zistiť predbežnú rozpočtovú kalkuláciu
-poslanec Štefan Kún mal dotaz ohľadne dlhu na komunálny odpad -vyčíslenie v rómskej osade
a v obci /Mgr. Peter Bollo odpovedal, že rómska osada má dlh 70 000€ a v obci dlh činí
5500€/--mal ďalší dotaz ohľadne kanalizácie v klube dôchodcov /starosta obce odpovedal, že
sa to bude riešiť na jar/
-poslanec Mgr. Tibor Tóth sa informoval ohľadne vody v rómskej osade /starosta obce
odpovedal ,že všetky žiadané dokumenty na koladuáciu boli podané a čaká sa na odpoveď/
-poslankyňa Katarína Prékopová sa informovala ohľadne tragédie na zbernom dvore -úmrtie 4
ročného dieťaťa :
-mala dotaz ohľadne prevádzkového poriadku na zbernom dvore
- ako boli dodržiavané opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prikrytia poklopu na zbernej šachte
plnej vody
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-mala pracovníčka pri sebe služobný mobil a či sa na zbernom dvore nestal v minulosti úraz
-starosta Mgr. Peter Bollo na otázky odpovedal, že opatrenia týkajúce sa bezpečnej prevádzky
boli dodržané
-poslankyňa Prékopová navrhla použiť stĺpy a jeho komponenty ktoré sa využívali pod hradom
na osvetlenie - preniesť na zberný dvor
-zistiť vo VSD koľko by stála prekládka týchto stĺpov a vypracovať rozpočet na ich umiestnenie
-poslankyňa Iveta Breznayová sa informovala ohľadne zdravotného strediska
-hľadanie obvodného lekára
-vyčleniť peniaze na modernizáciu celého zdravotného strediska a bezbarierový prístup

9./Interpelácia poslancov

10./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 17,00 do 19,30 hod.
Overovatelia :
Mgr. Tibor Tóth
Iveta Breznayová
Zapisovateľ:
Eleonóra Plošnicová
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