Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2021
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o financovaní materskej školy
a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Krásnohorské Podhradie – prerokovanie,
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
6. Správa z kontroly výberu miestneho poplatku za komunálny odpad /KO/ a drobný
stavebný odpad /DSO/ za rok 2020 a vymáhanie nedoplatkov za predošlé roky
7. Správa z kontroly vedenia pokladničnej agendy obce k 30.9.2021
8. Prenájom pozemku obce na základe schváleného zámeru – prerokovanie
9. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. Záver
Prítomní : Iveta Breznayová, Katarína Prékopová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav
Katona, Ing. Katarína Demková
Ospravedlnení:,Mgr. Tibor Tóth, Štefan Kún, Jozef Görgei, Ľudovít Baffy
1./ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Peter Bollo, starosta obce. Privítal
poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia .

Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 15.12.2021 so začiatkom
o 16,00 hod.
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína Prékopová, Ing.
Ladislav Katona, Ing. Katarína Demková
proti : 0
zdržal sa : 0
2.Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov a voľbu návrhovej komisie. Za overovateľov určil Ing.
Ladislava Katonu a Ivetu Breznayovú, Za členov návrhovej komisie určil Ing. Štefana
Jánosdeáka, Katarínu Prékopovú a Ing. Katarínu Demkovú. Za predsedu návrhovej komisie
určil Ing. Štefana Jánosdeáka
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Uznesenie č. 63/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína
Prékopová a Ing. Katarína Demková a berie na vedomie určených overovateľov Ing. Ladislava
Katonu a Ivetu Breznayovú
Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína Prékopová, Ing.
Ladislav Katona, Ing. Katarína Demková
proti : 0
zdržal sa : 0
3.Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová
kde uviedla, že na rokovaní ObZ dňa 19.10.2021 bolo prijatých 7 uznesení
č.51/2021,č.52/2021,č.53/2021,č.54/2021-uznesenie trvá 55/2021,č.56/2021,č.57/2021
-zo dňa 30.11.2021 boli prijaté 4 uznesenia č.58/2021,č.59/2021,č.60/2021,č.61/2021
-hlavná kontrolórka vyhodnotila plnenia uznesení od začiatku roka
-25.3.2021 č.19/2021-splnené
-12.5.2021 č.23/2021-uznesenie trvá
-12.5.2021 č.24/2021-uznesenie trvá
-12.5.2021 č.29/2021-uznesenie trvá
-30.6.2021 č.37/2021-splnené
-30.6.2021 č.38/2021-uznesenie trvá
-30.6.2021 č.40/2021-uznesenie trvá
-30.6.2021 č.41/2021-splnené
-29.9.2021 č.49/2021-uznesenie trvá
-

poslanec Ľudovít Baffy sa dostavil na zasadnutie OZ

Uznesenie č. 64/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína Prékopová, Ing.
Ladislav Katona Ladislav, Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy
proti : 0
zdržal sa : 0
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4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o financovaní materskej školy
a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Krásnohorské Podhradie – prerokovanie,
Starosta obce oboznámil poslancov, že Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021
o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie – prerokovanie. Návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 30.11.2021.
Uznesenie č. 65/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Krh. Podhradie prerokovalo predložený návrh VZN č 2./2021 o
financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce
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.
2/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie.
Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína Prékopová ,Ing.
Ladislav Katona, Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy
proti : 0
zdržal sa : 0

5.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. Tento plán bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 18.11.2021 a bola súčasťou materiálu pre poslancov.
Uznesenie č. 66/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2022.
Hlasovanie :
za :5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Ing.
Katarína Demková, Ľudovít Baffy
proti : 0
zdržal sa : 1/Katarína Prékopová
6.Správa z kontroly výberu miestneho poplatku za komunálny odpad /KO/ a drobný
stavebný odpad /DSO/ za rok 2020 a vymáhanie nedoplatkov za predošlé roky
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Kontrolórka obce sa vyjadrila, že správa bola súčasťou materiálu pre poslancov. Uviedla, že
výdaj finančných prostriedkov za vývoz a uloženie komunálneho odpadu vysoko presahuje
príjem od obyvateľov ,ktorý činí k 30.11.2021 sumu 31.465€. Rozdiel činí sumu 91.360€
-starosta obce informoval, že bolo podaných 12 exekúcií
-starosta obce privítal na zasadnutí OZ zástupcu firmy Brantner p. Törkölyho a požiadal
poslancov o dotazy
-poslankyňa Prékopová mala požiadavku, ktorá súvisela s prekontrolovaním dodatkov
k zmluvám a s ich očíslovaním s firmou Brantner
-p.Törköly sa vyjadril, že zo strany firmy .Brantner sú zmluvy a ich dodatky správne
-ďalšie dotazy boli ohľadne separácie odpadu hlavne v rómskej osade ,jednou z možností, ktorú
navrhuje poslankyňa Prékopová je doplniť kontajner do rómskej osady a skúsiť separáciu
odpadu
-p.Törköly sa vyjadril, že nemajú dobré skúsenosti s dodaním viacerých kontajnerov do
rómskych osád ,nakoľko separácia nefunguje a tým sa navyšujú náklady za odvoz a triedenie
pre samosprávu
-jedným z riešení by mohla byť kontrola separácie odpadu priamo pri kontajneroch
-poslankyňa Prékopová žiadala, aby pred rozdávaním výmerov daní a poplatkov pre
obyvateľov obce do 31.3.2022 bol prerokovaný nálepkový systém na odpadové nádoby
-starosta obce informoval o odvoze papiera /4 x ročne/
Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly výberu miestneho poplatku za
komunálny odpad /KO/ a drobný stavebný odpad /DSO/ za rok 2020 a vymáhanie nedoplatkov
za predošlé roky
Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Ing.
Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0

7.Správa z kontroly vedenia pokladničnej agendy obce k 30.9.2021
Kontrolórka obce sa vyjadrila, že správa bola súčasťou materiálu pre poslancov
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Uznesenie č. 68/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly vedenia pokladničnej agendy obce
k 30.9.2021
Hlasovanie :
za :5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Katona Katona, Ing.
Katarína Demková, Ľudovít Baffy
proti : 0
zdržal sa : 1/Katarína Prékopová
8.Prenájom pozemku obce na základe schváleného zámeru – prerokovanie
Starosta obce informoval o Žiadosti Futbalového klubu Krásnohorské Podhradie o prenájom
pozemku obce na základe schváleného zámeru.
Uznesením č. 60/2021 zo dňa 30.11.2021 sa schválil Zámer priameho prenájmu pozemku obce
Krásnohorské Podhradie. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v k.ú. Krásnohorské Podhradie,
parcela registra „C“ parc. číslo 3750, ostatná plocha o výmere 817 m2. Pozemok sa nachádza
v lokalite neďaleko areálu pod hradom Krásna Hôrka, kde žiadateľ hodlá vykonať udržiavacie
práce a tým vytvoriť a označiť pešiu cestu od ulice Hradnej po areál pod hradom krásna Hôrka,
z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že pozemok obec nevyužíva a má
maximálny záujem o rozvoj cestovného ruchu, rozvoja ekoturistiky v obci Krásnohorské
Podhradie a z dôvodu umožnenia prevádzkovania chodníkov ako peších turistických trás, čo
v konečnom dôsledku prispeje k bezpečnému užívaniu predmetnej parcely počas letnej ako aj
zimnej sezóny. Cena sa stanovuje vo výške 1,00 eur ročne za celú plochu 817 m2. Schválený
Zámer bol zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.11.2021.
V predloženom návrhu Nájomnej zmluvy bolo v bode 4. upravená výška a splatnosť
nájomného podľa schváleného Zámeru a to 1,00 eur/ ročne a taktiež v záverečných
Ustanoveniach (bod. 7.4) ktorý znie: Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
Uznesenie č. 69/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy prenájom pozemku obce Krásnohorské Podhradie a to
parcely č. KN-C 3750 – ostatná plocha o výmere 817 m2 pre Futbalový klub Krásnohorské
Podhradie, Občianske združenie, sídlom 1. mája 677, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO:
31 267 505 a to na dobu neurčitú, v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že pozemok obec nevyužíva a má maximálny záujem
o rozvoj cestovného ruchu, rozvoja ekoturistiky v obci Krásnohorské Podhradie a z dôvodu
umožnenia prevádzkovania chodníkov ako peších turistických trás, čo v konečnom dôsledku
prispeje k bezpečnému užívaniu predmetnej parcely počas letnej ako aj zimnej sezóny, za cenu
nájmu stanovenú vo výške 1,00 Eur/rok.
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Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Ing.
Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0

9.Rozpočtové opatrenie č. 12/2021
Rozpočtové opatrenie č. 12/2021. Jedná sa o:
1) Navýšenie bežných výdavkov presunom z kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46
- TKO, BRO – zber, preprava odpadov ....................................................10 000,00 EUR
2) Navýšenie bežných výdavkov s kódom zdroja 46
- Zásobovanie vodou – všeobecné služby ...................................................... 708,00 EUR
3) Navýšenie príjmových finančných operácií s kódom zdroja 46
- Prevod z prostriedkov rezervného fondu...................................................1 108,00 EUR
4) Navýšenie výdajových finančných operácií s kódom zdroja 46
- Návratná finančná výpomoc . jednotlivcovi.................................................400,00 EUR
Kód zdroja 46 – rezervný fond
-poslankyňa Prékopová mala dotaz ohľadne rezervného fondu
-ekonómka obce p.Vanyová informovala ,že v rokoch 2020-2021 sa rezervný fond mohol
použiť aj na bežné výdavky ,vyčerpaný je na 90%
Uznesenie č. 70/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021 v zmysle
ustanovenia § 14 ods.2 písm. a),b),c),d) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie :
za : 6/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Ing.
Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Katarína Prékopová
proti : 0
zdržal sa : 0
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10.Rôzne

Starosta obce informoval. že v rámci tohto bodu bolo zaslané Oznámenie firmy Brantner s,r,o,
ohľadne nárastu cien z dôvodu inflácie a výšky minimálnej mzdy, Taktiež bol zaslaný Dodatok
č. 9 k Rámcovej zmluve o dielo.
Uznesenie č. 71/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 9 k Rámcovej zmluve o dielo (Brantmer Gemer
s.r.o.).

Hlasovanie :
za : 5/ Iveta Breznayová, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Ing.
Katarína Demková, Ľudovít Baffy
proti : 0
zdržal sa : 1/Katarína Prékopová
11.Interpelácia poslancov
-poslankyňa Prékopová mala otázku ohľadom Územného plánu obce
-starosta obce sa vyjadril, že Územný plán je ukončený a čaká sa na schválenie
-poslankyňa Prékopová dodala po konzultácii s architektom, ktorý sa vyjadril, že môže byť
zopakované konanie s vlastníkmi - korigovanie hraníc pozemkových úprav
-žiadosť o konanie musí byť podaná obcou
-navrhla zvolať verejné zhromaždenie vlastníkov

12.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 16,00 do 18,30 hod.
Overovatelia :
Ing. Ladislav Katona
Iveta Breznayová
Zapisovateľ:
Eleonóra Plošnicová
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