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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.6.2015 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

           Kontrola plnenia uznesení – vypustené uznesením č. 63/2015 

     3./ Záverečný účet obce za rok 2014 – prejednanie, schválenie   

     4./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – prejednanie, schválenie 

     5./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 – prejednanie, schválenie 

     6./ Ţiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – Kemping 

          Ţiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie zámeru / vypustené uznesením 

č. 63/2015/ 

          Ţiadosť o predaj obecnej parcely časť z parc. č. KN-C 382 /vypustené uznesením 

63/2015/ 

     7./ Problematika dodávky pitnej vody v Rómskej osade /doplnené uznesením č. 63/2015/ 

     8./ Správa starostu obce 

     9./ Diskusia 

  10./ Schválenie uznesení 

  11./ Záver 

     

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

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

ospravedlnená neúčasť. 

      Hlavná kontrolórka obce :  JUDr. Margita Petrová – neprítomná, ospravedlnená neúčasť 

 

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

 oboznámil prítomných s programom zasadnutia, zároveň navrhol, aby z programu zasadnutia 

bol vypustený bod č. 3 , nakoľko hlavná kontrolórka sa nemohla zúčastniť na zasadnutí OZ 

z dôvodu nemoci. Tento bod bude prejednaný na najbliţšom zasadnutí OZ. Ďalej navrhol, aby 

boli vypustené z rokovania aj body č. 8 a 9, nakoľko k ţiadostiam je potrebné vyjadrenie 

stavebnej komisie po vykonanej obhliadke. Poslanec Ľudovít Gunár navrhol, aby vypustený 

bod č. 8 bol nahradený správou o problematike dodávky pitnej vody v Rómskej osade.   

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 63/2015. 

 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :  Ing. Ladislav Katona a Iveta Breznayová   

Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – Štefan Kún,  členovia 

komisie – Ľudovít Baffy a Ľudovít Gunár. K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 64/2015. 

 

 3./ Záverečný účet obce za rok 2014 – prejednanie, schválenie 

     Starosta k tomuto bodu uviedol, ţe materiál bol zverejnený dňa 11.6.2015. Súčasťou 

materiálu je aj Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2014 
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s nasledovným výrokom : Celoročné hospodárenie za rok 2014 sa schvaľuje bez výhrad. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 65/2015. 

 

 4./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o zvýšenie beţných príjmov vo výške 

3.000,- Eur a beţných výdavkov vo výške 11.145,- Eur. Návrh rozpočtového opatrenia bol 

prednesený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.6.2015. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 66/2015. 

 

5./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  ţe sa jedná o účelovo určené finančné prostriedky – 

beţné príjmy vo výške 110.666,- Eur a beţné výdavky vo výške 116.427,- Eur. Ide o transfery 

na neinvestičné projekty a AČ § 52. Návrh rozpočtového opatrenia bol prednesený na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.6.2015. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

67/2015.      

 

6./ Žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – Kemping 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe obci boli doručené dve ţiadosti o odkúpenie 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – Kempingu, a to od Občianskeho zdruţenia SINE METU 

so sídlom Moča, Krátka č. 97, dňa 9.6.2015 – Ţiadosť o odkúpenie - a od Štefana Szaniszlóa, 

bytom Krh. Podhradie, ul. Hradná č. 211, dňa 24.6.2015 – Ţiadosť o dlhodobý prenájom, 

alebo jeho odkúpenie.  Dňa 26.6.2015 bola podaná ţiadosť od štatutára Futbalového klubu 

Krásnohorské Podhradie, Štefana Kúna, na dlhodobý prenájom /min. 15 rokov/, ktorú 

v priebehu jednania Štefan Kún stiahol z rokovania. Na poţiadanie starostu obce ţiadatelia 

prezentovali svoj zámer nasledovne : Štefan Szaniszló sa vyjadril, ţe svoj zámer bude 

prezentovať aţ po rozhodnutí poslancov o odpredaji, resp. o dlhodobom prenajatí Kempingu. 

Predseda občianskeho zdruţenia SINE METU  Mgr. Őrs Orosz, prezentoval zámer 

občianskeho zdruţenia vizualizáciou  štúdia revitalizácie kempingového areálu a zdôraznil, ţe 

cieľom kúpy kempingového areálu je vytvoriť rekreačné zariadenie európskej úrovne 

spojením moderných a tradičných prvkov. Občianske zdruţenie je v obci, resp. v regióne 

prítomné od roku 2005 a za toto obdobie sa im podarilo do tohto regiónu prilákať ministrov, 

prezidentských kandidátov, domácich aj zahraničných vedcov a tisícky mladých ľudí.  Na 

základe doterajších pozitívnych skúseností chcú naďalej spolupracovať s regionálnymi 

občianskymi organizáciami a s miestnymi podnikateľmi. Modernými reklamnými 

prostriedkami chcú z obce vytvoriť centrum, ktoré bude dobrým východiskom na návštevu 

regionálnych pamätihodností. Súčasťou ich ţiadosti je aj návrh celoročného rozdelenia 

programov.  

 

     Starosta obce po rozprave dal návrh pre poslancov na odloţenie rozhodnutia o tomto bode 

zasadnutia po prázdninách z dôvodu, aby bol priestor na diskusiu medzi občanmi formou 

dotazníkov s návratkami  a poţiadal o stanovisko všetky komisie, ako poradných orgánov OZ. 

Väčšina poslancov vyslovila nesúhlas s odpredajom areálu Kempingu, bol predloţený 

poslanecký návrh na uznesenie o nesúhlase s odpredajom a dlhodobým prenájmom.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 68/2015.     
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 7./ Problematika dodávky pitnej vody v Rómskej osade 

     Tento bod doplnený podľa návrhu poslanca Ľudovíta Gunára, ktorý podal správu 

o problematike dodávky pitnej vody v Rómskej osade. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 

č. 69/2015. 

 

8./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti od  zasadnutia OZ dňa 26.5.2015 nasledovne : 

- začiatkom mesiaca jún 2015 sa v Rómskej osade uskutočnilo stretnutie s riaditeľom 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti p. Ing. Prcúchom, na ktorom sa zástupcovia 

Občianskeho zdruţenia a VVS dohodli, ţe v prípade splatenia časti dlhu cca 2.500,- Eur, bude 

opätovne obnovená dodávka pitnej vody, 

- v rámci aktivačných prác sa pokračuje v údrţbe miestnych komunikácií, ako aj verejných 

priestranstiev, 

- dňa 9.6.2015 sa uskutočnilo podujatie – Mierový beh – cez našu obce. Touto cestou 

vyslovuje poďakovanie zástupcom miestnych škôl za účasť na tomto podujatí. 

- Po rokovaní s právnikmi o problematike cintorínskych poplatkov sa dospelo k názoru, ţe 

VZN, ktoré bolo prijaté v marci 2011,  je právoplatné. Zmena VZN sa uskutoční koncom roka 

2015, kde sa lehota platby cintorínskych poplatkov predĺţi z 10 na 20 rokov. K tomuto bodu 

bol podaný písomný poslanecký návrh Mgr. Evy Kovácsovej, ktorý sa týka VZN odd. II. 

Cintorínsky poplatok v bode 8 ods. b/ na obdobie 10 rokov nasledovne : 

Jedno hrobové miesto bez obrubníka: 5 ,- Eur 

Jedno hrobové miesto s obrubníkom: 8,-  Eur 

Dvoj hrobové miesto s obrubníkom: 16,- Eur 

Komorové hrobky nad sebou: 20,- Eur 

Dvojkomorové hroby vedľa seba: 25,- Eur 

Urna a detské hroby: 7,- Eur 

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 70/2015. 

  

9./ Diskusia 

- Poslankyňa Iveta Breznayová informovala a nepriaznivom stave dvora pri materskej škôlke. 

Táto problematika sa bude riešiť po predloţení ţiadosti riaditeľky a podľa návrhu komisie 

výstavby po vykonanej obhliadke 

- Poslanec Robert Darvaš informoval poslancov o nepriaznivej situácii rozmnoţovania psov 

v rómskej osade 

- Koloman Kerekeš – poţiadal o informáciu, prečo nie je umiestnená kamera aj na miestnom 

cintoríne. Starosta obce podal vysvetlenie v tom zmysle, ţe je nutné poţiadať o povolenie na 

umiestnenie kamery Arcidiecézu v Bratislave.  

- Jozef Kún – upozornil poslancov na nutnú rekonštrukciu lavičiek vo Františkovej záhrade, 

ktoré poškodili vandali a taktieţ na odcudzenie vysadených letničiek 

- Alţbeta Brutovszká – upozornila na nepovolený výrub stromov pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským na brehu potoka a poţiadala o informáciu  ohľadne 

vyhotovenia zvonov do hradnej kaplnky. Starosta obce podal informáciu v nasledovnom 

zmysle a to, ţe  potok bude vyčistený a ohľadne zvonov vysvetlil aj históriu vyhotovenia 

zvonov, ktoré sa odlievajú v Maďarsku.   
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10./ Schválenie uznesení 

      Starosta obce poţiadal  Štefana Kúna, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil 

prítomných s prijatými uzneseniami: 

 

Uznesenie č. 63/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 30.6.2015 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcimi návrhmi. 

 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 64/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : Štefan Kún – predseda, 

Ľudovít Baffy a Ľudovít Gunár – členovia, a berie na vedomie určených overovateľov :  Ing. 

Ladislav Katona a Iveta Breznayová.  

 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 65/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

     a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 

     b/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za 

rok 2014 

     c/ Hospodárenie podnikateľskej činnosti obce za rok 2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

     a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

     b/ Tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 34.721,- Eur 

 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1 / Mgr. Eva Kovácsová/ 

 

Uznesenie č. 66/2015 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písm. b/ a c/ § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2015. 



5 

 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1 / Mgr. Eva Kovácsová/ 

 

Uznesenie č. 67/2015 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle vnútorného predpisu č. 1/2012, schváleného uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 60/2012 zo dňa 20.11.2012, berie na vedomie rozpočtové 

opatrenie  č. 4/2015. 

 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1 / Mgr. Eva Kovácsová/ 

 

Uznesenie č. 68/2015 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom ani s prenájmom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce – Kemping.  

 

Hlasovanie :  

  za :  5 /  Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Mgr. Eva 

Kovácsová/        

          proti :  3 / Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová/ 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 69/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu poslanca Ľudovíta Gunára o problematike 

dodávky pitnej vody v Rómskej osade. 

  

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová     

          proti :  0 

    zdrţal sa : 0 

 

Uznesenie č. 70/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Mgr. Eva Kovácsová     

          proti :  0 

    zdrţal sa : 0 
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 11./ 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 20,45 hod. 

 

 

Overovatelia : 

Ing. Ladislav Katona 

Iveta Breznayová  

   

 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra  Houzarová 

 

 

  

 

 


