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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.9.2015 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Kontrola plnenia uznesení   

    4./  Informácia – Čerpanie rozpočtu k 31.8.2015 

    5./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 – prejednanie, schválenie 

    6./ Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 – prejednanie, schválenie 

    7./ Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 – prejednanie, schválenie       

    8./ Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 – prejednanie, schválenie 

    9./ Projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ             

  10./ Ţiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie zámeru 

   11./ Správa starostu obce 

   12./ Diskusia 

   13./ Schválenie uznesení 

   14./ Záver 

       

Prítomní : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,   Ľudovít Gunár, Štefan Kún, 

Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová,  PhDr. Juraj Zsiga, Róbert Fogaš  – neprítomný, 

ospravedlnená neúčasť.     

 Prítomná hlavná kontrolórka obce :  JUDr. Margita Petrová   

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

prítomných s programom zasadnutia.   K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 71/2015. 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :  Mgr. Eva Kovácsová a PhDr. Juraj Zsiga   

 Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – Ing. Ladislav Katona,  

členovia komisie – Ľudovít Baffy a Iveta Breznayová . K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie 

č. 72/2015. 

  

3./ Kontrola plnenia uznesení  

      Správu o kontrole plnenia uznesení predloţila hlavná kontrolórka obce JUDr. Margita 

Petrová v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 30.6.2015 boli prijaté nasledovné 

uznesenia : č. 63/2015, č. 64/2015, č. 65/215, č. 66/2015, č. 67/2015, č. 68/2015, č. 69/2015 a  

č. 70/2015, ktoré sú splnené. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 73/2015.  

 

4./  Informácia – Čerpanie rozpočtu k 31.8.2015 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe prehľad o čerpaní rozpočtu obce do 31.8.2015 

bolo predloţené na pracovnom stretnutí poslancov dňa 24.9.2015. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 74/2015.    
 

 5./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 – prejednanie, schválenie 
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     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o : 

 -  navýšenie beţných výdavkov – účelovo určené prostriedky na aktivačnú činnosť 

 -  príjmy s kódom zdroja 11T1 a 11T2 boli uvedené v rozpočte pri schvaľovaní rozpočtu / 

z toho dôvodu je prebytkový beţný rozpočet/ 

-  ostatné zmeny sa týkajú len presunov medzi poloţkami a podpoloţkami – NFP projektu č. 

280 „Spolu pre tvorbu komunitných aktivít , ochrana zdravia a ţivotného prostredia v MRK“. 

 

     Informácia o tomto rozpočtovom opatrení bola predloţená na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 24.9.2015.  

    K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 75/2015. 

 

6./ Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  ţe sa jedná o presuny medzi poloţkami /+ členské 

MAS-GEMER, - všeobecné sluţby/. Informácia o tomto  rozpočtovom opatrení bola 

predloţená  na pracovnom stretnutí poslancov dňa 24.9.2015. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 76/2015.      

 

7./ Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  ţe sa jedná o : 

- navýšenie beţných príjmov –projekt pre ZŠ, matrika, AČ § 52a 

- navýšenie beţných výdavkov – matrika, AČ § 52a 

- presuny medzi poloţkami a podpoloţkami  

 

     Informácia o tomto  rozpočtovom opatrení bola predloţená  na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 24.9.2015. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 77/2015.  

 

8./ Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  ţe sa jedná o : 

- zvýšenie kapitálových príjmov /predaj pozemkov/ 

- zvýšenie príjmových finančných operácií /zapojenie rezervného fondu do rozpočtu v sume 

8.300,- Eur /havarijný stav ČOV – dodanie a výmena transformátora/ 

- zvýšenie kapitálových výdavkov /dodanie a výmena transformátora – ČOV/ 

- presuny medzi príjmovými poloţkami 

 

     Informácia o tomto  rozpočtovom opatrení bola predloţená  na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 24.9.2015. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 78/2015. 

 

 9./ Projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ  

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe obec dala vyhotoviť štúdiu nadstavby materskej 

školy, ktorá bola potrebná k Výzve rozšírenia kapacity materských škôl. Tejto výzvy sa obec 

zúčastnila aj v II. kole, nakoľko v prvom kole bolo uprednostnené rozšírenie kapacít 

materských škôl len v mestách Bratislava a Košice. V II. kole ešte nie sú známe výsledky, no 

napriek tomu je potrebné vyhotoviť podrobnú stavebnú dokumentáciu k vydaniu stavebného 

povolenia. Starosta zdôraznil, ţe sa značne zvýšil počet záujemcov o vyuţitie predškolského 

zariadenia a verí, ţe projekt bude schválený. 
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 79/2015. 

 

10./ Ţiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie zámeru 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe ţiadosť Zoltána Gulykáša, bytom Krh. Podhradie 

č. 511 o odkúpenie pozemku – stará RO – bola stiahnutá z minulého rokovania OZ, nakoľko 

nebolo úplne zrejmé z geometrického plánu, ktoré parcely sú predmetom odkúpenia, resp. 

predaja. Po posúdení tohto Zámeru stavebnou komisiou sa zistilo, ţe jedná o pozemok 

v lokalite rómska osada a ţiadateľ má vysporiadané všetky záväzky voči obci. S prihliadnutím 

na osobitný zreteľ, a to sociálna situácia ţiadateľa a dlhodobé vyuţívanie týchto pozemkov 

ţiadateľom a následného prejednania na pracovnom stretnutí, starosta obce predloţil  Návrh 

uznesenia na schválenie Zámeru na odpredaj pozemkov. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 80/2015. 

 

11./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti od zasadnutia OZ dňa 30.6.2015 nasledovne : 

- začiatkom mesiaca júl 2015 sa ukončila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, zameraná 

na zriaďovateľskú pôsobnosť obce v oblasti škôl, ako aj priamo na jednotlivé školské 

zariadenia. Kontrola prebehla štandardným spôsobom a jej výstupom bol protokol o Výsledku 

kontroly financovania regionálneho školstva. Tento protokol obsahuje nedostatky, ktoré boli 

kontrolným úradom zistené, zároveň bol vyzvaný starosta obce o prijatie Opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 81/2015. 

 

-  Z dôvodu, ţe kontrola Štátnej finančnej správy ešte nebola ukončená, obec podala ţiadosť 

na sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 na vysvetlenie zbytočných prieťahov. 

Neukončenie tejto kontroly súvisí s nepreplatením poslednej ŢoP uţ siedmy mesiac odo dňa 

jej odoslania na riadiaci orgán, resp. Ministerstvo ţivotného prostredia SR. Jedná sa o sumu 

33.427,59 Eur. 

- Dňa 8. augusta sa konali 10. Krásnohorské hradné hry a zúčastnilo sa na nich cca 5.000 ľudí 

a podujatie prispelo k pozitívnemu zviditeľneniu našej obce a bolo zaradené do TOP podujatí 

v rámci VÚC. 

- Dňa 17.8.2015 trafostanicu pri ČOV zasiahol blesk a tým sa znefunkčnila. Nakoľko došlo 

k havarijnej situácii, bolo nutné okamţite konať a investovať do opravy, aby sa zabezpečil 

riadny chod ČOV. 

- Dňa 23.8.2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla za prítomnosti 

zástupcov nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Pri tejto príleţitosti k nám zavítali: p. 

Robert Kaliňák – podpredseda vlády a minister vnútra SR, p. Alexander Nejedlý – prezident 

Hasičského a záchranného zboru SR, p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej 

poţiarnej ochrany SR, p. Jozef Fedorčák –riaditeľ Krajského Hasičského a záchranného zboru 

v Košiciach, a iní hostia. Odovzdanie nového hasičského vozidla prebehlo verejne pred 

obecným úradom za účasti obyvateľov obce. 

- Dňa 13.9.2015 sa uskutočnila slávnostná posviacka troch znova odliatych zvonov v záhrade 

miestneho Rímsko-katolíckeho kostola, za prítomnosti darcov a ostatných vzácnych hostí, ako 

aj obyvateľov obce. Posviacka bola zavŕšená slávnostným sprievodom v uliciach obce, kde 

sme symbolicky odprevadili zvony na hrad. V priebehu nedele a pondelka boli tieto zvony 

inštalované do veţe hradnej kaplnky zvonárskym majstrom p. Gombos Miklósom z Ózdu. 

Dňa 16.9.2015 v podvečerných hodinách sa rozozvučili nové zvony. Starosta obce touto 
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cestou vyslovil poďakovanie za organizáciu slávnostného aktu a technickú pomoc pri 

inštalácii zvonov  p. Ľudovítovi Baffymu. Za technické zabezpečenie slávnosti p. Tiborovi 

Szarkovi, za technické zabezpečenie a výzdobu p. Tiborovi Baffimu, za technické 

zabezpečenie p. Ivete Breznayovej a Karolovi Kúnovi, reštaurácii Kontesa a kaţdému, kto sa 

pričinil o tento jedinečný slávnostný akt posviacky zvonov. 

      Starosta obce zároveň uviedol, ţe v priebehu pár týţdňov sa podarilo obci vyzbierať sumu 

cez 9.000,- Eur a touto cestou vyslovuje nesmiernu vďaku všetkým, ktorí prispeli do zbierky. 

- V rámci projektu Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a ţivotného 

prostredia v MRK obce Krásnohorské Podhradie, sa postavil altánok pri budove bývalého 

obecného úradu na ulici Lipovej, ktorý bol financovaný zo zdrojov EÚ, taktieţ v rámci tohto 

projektu sa vysádzajú okrasné kry a stromčeky. 

- V mesiaci október 2015 v bývalej budove OcÚ na ulici Lipovej, obec otvára tzv. materské 

centrum. V priestore na to vyčlenenom prebehli menšie stavebné úpravy interiéru – vymenila 

sa podlaha a boli opravené interiérové omietky. Táto miestnosť bude slúţiť nielen mamičkám, 

ale aj mládeţi  a seniorom.  Zariadenie do tohto centra poskytol starosta obce sponzorsky ako 

súkromná osoba.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 82/2015. 

12./ Diskusia 

- PhDr. Juraj Zsiga – predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov obce – oboznámil prítomných o začatiu konania proti  pánovi Petrovi Bollovi  

vo veci ochrany verejného  záujmu na zamedzenie rozporu záujmov pre podozrenie 

z porušenia čl. 5, ods. 2 ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z.  o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého verejný funkcionár nesmie 

podnikať . Podnet podal Mgr. Rastislav Schlosár, bytom Bacúrov č. 47 dňa 2.9.2015 

a komisia poţiadala hlavnú kontrolórku obce o vykonanie šetrenia v tejto veci. K tomuto bodu 

bolo prijaté uznesenie č. 83/2015. 

 

-JUDr. Margita Petrová – hlavná kontrolórka obce – oboznámila prítomných s výsledkom 

šetrenia podnetu, ktorý bol podaný Mgr. Rastislavom Schlosárom, bytom Bacúrov č. 47, 

nasledovne : na základe vlastnej kontrolnej činnosti a vyjadrenia starostu obce sa 

nepreukázalo, ţe starosta obce by bol spôsobom, uvedeným v podnete, porušil citovaný 

ústavný zákon. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 84/2015. 

 

     - Starosta obce na dotaz riaditeľa ZŠ odpovedal, ţe oprava školského dvora na ul. 

Pokrokovej sa bude  prevádzať svojpomocne cez víkend a financovať sa bude z vlastných 

finančných prostriedkov. 

- Brutovská Alţbeta –ohľadne cintorínskych poplatkov – starosta odpovedal, ţe nový návrh 

bude zverejnený obvyklým spôsobom na pripomienkovanie   

- Poslanec Robert Darvaš – oznámil, ţe v RO je poškodené vedenie miestneho rozhlasu. 

     - Starosta uviedol, ţe vedenie bolo porušené pri zemných prácach súkromnej stavebnej 

firmy, ktorá dala prísľub, ţe vykoná opravy na vlastné náklady. 

- Poslanec Ľudovít Gunár – upozornil na veľmi zlý technický stav autobusovej zastávky pri 

RO. 

     - Starosta obce odpovedal, ţe oprava bude prevedená po vypracovaní a schválení projektu. 

     - Starosta obce na dotaz ohľadne Zberného dvora uviedol, ţe bude otvorený aţ po 

ukončení kontroly Správou finančnej kontroly a následnej úhrade poslednej ţiadosti o platbu,  
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- Katarína Prékopová – poţiadala o informáciu, na aký účel budú pouţité zvyšné peniaze 

z finančnej zbierky na zvon. 

     - Starosta obce odpovedal, ţe všetky finančné prostriedky sú uloţené na sponzorskom účte 

a budú pouţité na obnovu okolia hradu. 

- Ondrej Hatvanský ml.  – upozornil poslancov na zlú a nebezpečnú dopravnú situáciu na 

kriţovatke pri kamennom moste. 

- Mgr. Eva Kovácsová – upozornila OZ, ţe zapisovateľka OZ bola starostom určená na 

ustanovujúcom zasadnutí dňa 15.12.2015 a nakoľko nebolo   prijaté  uznesenie, doporučuje 

prijať uznesenie na určenie zapisovateľky na toto volebné obdobie. K tomuto bodu bolo 

prijaté uznesenie č. 85/2015.  

 

13./ Schválenie uznesení 

 

      Starosta obce poţiadal Ing. Ladislava Katonu, predsedu návrhovej komisie, aby 

oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami : 

 

Uznesenie č. 71/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 29.9.2015 so začiatkom 

o 17,30 hod.  

Hlasovanie :  

  za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 72/2015 

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

predseda, Ľudovít Baffy a Iveta Breznayová – členovia, a berie na vedomie určených 

overovateľov :  Mgr. Eva Kovácsová a PhDr. Juraj Zsiga  

Hlasovanie :  

  za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 73/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie :  

  za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloţené čerpanie rozpočtu obce do 31.8.2015 

 

Hlasovanie :  
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  za :  7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1/ Mgr. Eva Kovácsová 

 

Uznesenie č. 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 5/2015 v zmysle vnútorného 

predpisu č. 1/2012 /o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, z EÚ, zo zahraničia, 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov/. 

 

Hlasovanie :  

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 76/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 6/2015 v zmysle uzn. č. 

62/2009, zo dňa 12.5.2009 /Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami/ 

 

Hlasovanie :  

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 77/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 7/2015  

- v zmysle vnútorného predpisu č. 1/2012 /o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, z EÚ, 

zo zahraničia, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov/ 

- v zmysle uzn. č. 62/2009 zo dňa 12.5.2009 /Zásady hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami/ 

 

Hlasovanie :  

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

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1/ Mgr. Eva Kovácsová 

 

Uznesenie č. 78/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 8/2015 v zmysle ustanovenia § 14 

ods. 2 písm. a/, b/, c/, d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie :  

  za :  6 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár,  Ing. 

Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga     
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          proti :  1/ Mgr. Eva Kovácsová 

    zdrţal sa :  1/ Štefan Kún 

 

Uznesenie č. 79/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie 

k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu – Materská škola, nadstavba 

 

Hlasovanie :  

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 80/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie. Ide o pozemky zamerané Geometrickým plánom č. 66/2015, a to 

parc. č. KN-C 2339/168 – zast. plocha o výmere 63 m2 a parc. č. KN-C 2339/169 – zast. 

plocha o výmere 47 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómska 

osada, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý je postavený na pozemku parc. č. KN-C 2339/169 

a parc. č. KN-C 2339/159, z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii 

ţiadateľa. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

 

Hlasovanie :  

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 81/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR 

o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva. 

Hlasovanie :  

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 82/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Hlasovanie :  

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

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1/ Mgr. Eva Kovácsová 

 

Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo dňom doručenia podnetu začalo konanie proti pánovi Petrovi Bollovi, 

starostovi obce Krásnohorské Podhradie, vo veci ochrany verejného záujmu na zamedzenie 
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rozporu záujmov pre podozrenie z porušenia  čl. 5, ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií, v znení neskorších predpisov v zmysle 

ktorého verejný funkcionár nesmie podnikať.  

Hlasovanie :  

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.9.2015 prerokovalo návrh komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce o zastavení konania o podnete 

pána Mgr. Rastislava Schlosára, bytom Bacúrov č. 47, na začatie konania proti p. Petrovi 

Bollovi – starostovi obce Krásnohorské Podhradie vo veci porušenia povinnosti, 

vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a takto  r o z h o d l o :  

      

Konanie o podnete p. Mgr. Rastislava Schlosára, bytom Bacúrov č. 47, na začatie 

konania proti p. Petrovi Bollovi – starostovi obce Krásnohorské Podhradie, vo veci ochrany 

verejného záujmu pre porušenie povinnosti, vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií  s a   z a s t a v u j e. 

 

Odôvodnenie :  Dňa 2.9.2015 bol Obecnému zastupiteľstvu obce Krásnohorské Podhradie 

doručený podnet Mgr. Rastislava Schlosára, bytom 962  61 Bacúrov č. 47 a uvedeným dňom 

v zmysle ust. 9 ods. 3 cit. ústavného zákona aj začalo konanie o ňom. Podnet bol odovzdaný 

na konanie a prešetrenie komisií na ochranu verejného záujmu. Komisia poţiadala v uvedenej 

veci hlavnú kontrolórku obce o prešetrenie podnetu a na základe správy hlavnej kontrolórky, 

vlastnej kontrolnej činnosti komisie, taktieţ vyjadrenia obecného právnika JUDr. Csákó 

Ladislava a vyjadrenia starostu obce sa nepreukázalo, ţe starosta obce by bol spôsobom, 

uvedeným v podnete, porušil cit. ústavný zákon. Na základe uvedených skutočností, ako aj 

návrhu komisie na ochranu verejného záujmu, obecné zastupiteľstvo rozhodlo tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a konanie vo veci zastavilo. 

Hlasovanie :  

  za :  6 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár,  Ing. 

Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0/   

    zdrţal sa :  2/ Štefan Kún, Mgr. Eva Kovácsová/ 

 

Uznesenie č. 85/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby Eleonóra Houzarová vykonávala funkciu zapisovateľky 

OZ počas volebného obdobia 2014 – 2018. 

Hlasovanie :  

 

                          za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 
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14./ 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 20,00 hod. 

 

Overovatelia : 

Mgr. Eva Kovácsová 

PhDr. Juraj Zsiga 

 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

  

 

 

 

 

 

  


