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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2015 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./  Schválenie umiestnenia 4 kamier v obci Krásnohorské Podhradie, financované 

z projektu schváleného Radou vlády pre prevenciu kriminality   

     4./  Možnosti rozšírenia kamerového systému aj do ďalších častí obce Krásnohorské 

Podhradie 

     5./  Záver 

        

       Prítomní : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, Ľudovít 

Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga – neprítomný, ospravedlnená 

neúčasť,  B.c. Eva Kovácsová – neprítomná, neospravedlnená neúčasť   

Prítomná hlavná kontrolórka obce :  JUDr. Margita Petrová 

 

 1./ Otvorenie  previedol starosta obce, privítal  poslancov  a prítomných obyvateľov obce a 

 oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

 

                                                  K tomuto bodu bolo prijaté  

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 9.6.2015 so začiatkom 

o 17,30 hod. 

 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

     

 2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :    Štefan Kún a Robert Darvaš 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie –   Ing. Ladislav 

Katona, členovia komisie –    Iveta Breznayová a Robert Fogaš 

 

                                               K tomuto bodu bolo prijaté   

Uznesenie č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :  Ing. Ladislav Katona – 

predseda,  Iveta Breznayová a Robert Fogaš – členovia, a berie na vedomie určených 

overovateľov :  Štefan Kún a Robert Darvaš 

 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 
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3./  Schválenie umiestnenia 4 kamier v obci Krásnohorské Podhradie, financované 

z projektu schváleného Radou vlády pre prevenciu kriminality   

 

     Starosta obce požiadal p. Štefana Száraza, aby informoval prítomných o tomto projekte.  

     P. Štefan Száraz uviedol, že v rámci tohto projektu budú umiestnené 3 kamery na 

verejných  priestranstvách patriacich obci, ktoré sú zapísané v katastri, a to : pred Obecným 

úradom, roh na križovatke ulíc Hradná a Banícka a priestor pred Domom smútku  a 1  kamera 

v priestoroch miestneho cintorína. Súkromné obydlia sa nemôžu monitorovať. Na vydanie  

povolenia na  umiestnenie kamery na miestnom cintoríne sa požiada arcidiecéza v Bratislave. 

Kamery sú vybavené technológiou na nočné videnie a s vysokým rozlíšením  snímaného 

záznamu.  K záznamom, ktoré sa budú snímať denne 24 hodín, bude mať priamy prístup 

polícia on – line / môže sa použiť ako dôkazový materiál/  a pracovníci, ktorí majú schválený 

prístup k údajom.                                                  

                                              K tomuto bodu boli prijaté uznesenia :   

Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo týmto schvaľuje umiestnenie bezpečnostnej kamery, monitorujúcej 

verejné priestranstvo na pozemku, parc. č. 678, parcela registra „C“, o výmere 553 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, obec 

Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava /ďalej len „Pozemok“/, evidovaný Okresným 

úradom Rožňava, odbor správy katastra, na liste vlastníctva č. 689.Umiestnenie bezpečnostnej 

kamery sa realizuje na základe Projektu zvýšenia bezpečnosti v Krásnohorskom Podhradí, 

schváleného v roku 2014 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pod číslom 96/KE/2014. 

 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

Uznesenie č. 60/2015 

Obecné zastupiteľstvo týmto schvaľuje umiestnenie bezpečnostnej kamery, monitorujúcej 

verejné priestranstvo na pozemku, parc. č. 352/1, parcela registra „C“, o výmere 1.829 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, obec 

Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava /ďalej len „Pozemok“/, evidovaný Okresným 

úradom Rožňava, odbor správy katastra, na liste vlastníctva č. 689.Umiestnenie bezpečnostnej 

kamery sa realizuje na základe Projektu zvýšenia bezpečnosti v Krásnohorskom Podhradí, 

schváleného v roku 2014 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pod číslom 96/KE/2014. 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

Uznesenie č. 61/2015 

Obecné zastupiteľstvo týmto schvaľuje umiestnenie bezpečnostnej kamery, monitorujúcej 

verejné priestranstvo na pozemku, parc. č. 45/3, parcela registra „C“, o výmere 184 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, obec 

Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava /ďalej len „Pozemok“/, evidovaný Okresným 
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úradom Rožňava, odbor správy katastra, na liste vlastníctva č. 689.Umiestnenie bezpečnostnej 

kamery sa realizuje na základe Projektu zvýšenia bezpečnosti v Krásnohorskom Podhradí, 

schváleného v roku 2014 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pod číslom 96/KE/2014. 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

Uznesenie č. 62/2015 

Obecné zastupiteľstvo týmto schvaľuje umiestnenie bezpečnostnej kamery, monitorujúcej 

verejné priestranstvo na pozemku, parc. č. 694, parcela registra „C“, o výmere 19.359 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, obec 

Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava /ďalej len „Pozemok“/, evidovaný Okresným 

úradom Rožňava, odbor správy katastra, na liste vlastníctva č. 689.Umiestnenie bezpečnostnej 

kamery sa realizuje na základe Projektu zvýšenia bezpečnosti v Krásnohorskom Podhradí, 

schváleného v roku 2014 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pod číslom 96/KE/2014. 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

 4./  Možnosti rozšírenia kamerového systému aj do ďalších častí obce Krásnohorské 

Podhradie 

     K tomuto bodu p. Štefan Száraz uviedol, že žiadosť bola podaná na 12 kamier, ale 

ministerstvo schválilo finančné prostriedky na umiestnenie len 4 digitálnych  kamier, ale je 

možnosť na rozšírenie , nakoľko sa každý rok vypisujú výzvy a v spolupráci s obcou sa bude 

snažiť získať ďalšie finančné prostriedky na umiestnenie kamier, nakoľko je potrebné 

monitorovať verejné priestranstvá obce v záujme  dodržiavania verejného poriadku 

a zamedzovania vytvárania čiernych skládok TKO. V pláne je aj monitorovanie Rómskej 

osady. Zároveň požiadal prítomných poslancov, aby návrhy na umiestnenie ďalších kamier 

v obci boli podané Obecnému úradu.    

 5./ Záver 

       Starosta obce po prejednaní všetkých bodov zasadnutia OZ  poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 

                              Peter  Bollo 

                              starosta obce 

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 18,30 hod. 

Overovatelia : 

Štefan Kún 

Robert Darvaš 

   

Zapisovateľ :  Eleonóra  Houzarová  


