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              Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2015 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Kontrola plnenia uznesení + schválenie plánu kontrolnej činnosti   

    4./  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce 

Krásnohorské Podhradie – prejednanie, schválenie  

    5./  Dodatok č. 1  k VZN obce Krh. Podhradie o cintorínskom poriadku na území obce Krh. 

Podhradie – prejednanie, schválenie 

    6./  Konsolidovaná výročná správa Obce Krásnohorské Podhradie za rok 2014 – informácia 

    7./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 – prejednanie, schválenie  /na vedomie/     

    8./ Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

    9./  Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 – prejednanie, schválenie /na vedomie/              

           Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 – prejednanie, schválenie  /vypustené uzn.č. 86/2015/  

   10./ Vyradenie LIAZ – prejednanie, schválenie 

   11./ Predaj pozemkov obce na základe schváleného zámeru  za cenu stanovenú znaleckými 

posudkami – prejednanie, schválenie  

   12./ Ţiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie nového zámeru po  úprave 

geometrického plánu – prejednanie, schválenie 

   13./ Odstúpenie z Redakčnej rady – prejednanie, schválenie 

   14./ Informácia o odstúpení veliteľa hasičského zboru 

   15./ Návrh na paušálny nájom 

   16./ Došlé ţiadosti 

   17./ Správa starostu obce 

   18./ Diskusia 

   19./ Schválenie uznesení 

   20./ Záver 

      

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

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

 Prítomná hlavná kontrolórka obce :  JUDr. Margita Petrová   

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

prítomných s programom zasadnutia. Poslankyňa Mgr. Eva Kovácsová dala návrh na 

vypustenie bodu – Schválenie plánu kontrolnej činnosti – pri bode č. 3, nakoľko návrh nebol 

zverejnený. Za návrh hlasovali poslanci nasledovne : za : 4 /Mgr. E. Kovácsová, Ľ. Gunár, R. 

Fogaš, Š. Kún/, proti : 4 /Ing. L. Katona, Ľ. Baffy, I. Breznayová, PhDr. J. Zsiga, zdrţal sa : 1 

/R. Darvaš/.  Poslanec Štefan Kún dal návrh na vypustenie z rokovania bod č. 10 – 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 – prejednanie, schválenie -  z dôvodu neúplnosti 

predloţeného materiálu. Za návrh hlasovali poslanci nasledovne : za : 5 /Mgr. E. Kovácsová, 

Ľ. Gunár, R. Fogaš,  PhDr. J. Zsiga, Š. Kún/, proti : 3 /Ing. L. Katona, Ľ. Baffy, I. 

Breznayová,  zdrţal sa : 1 /R. Darvaš/.    K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 86/2015. 



2 

 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : Ing. Ladislav Katona a Róbert Darvaš     

 Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie –  Iveta Breznayová,  

členovia komisie –  Štefan Kún a Ľudovít Gunár.  K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 

87/2015. 

 3./ Kontrola plnenia uznesení  

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

Petrová v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 29.9.2015 boli prijaté nasledovné 

uznesenia : č. 71/2015, č. 72/2015, č. 73/215, č. 74/2015, č. 75/2015, č. 76/2015, č. 77/2015,  

č. 78/2015, č. 79/2015, č. 80/2015, č. 81/2015 č. 82/2015, č. 83/2015, č. 84/2015 a č. 85/2015, 

ktoré sú splnené. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 88/2015.  

4./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce 

Krásnohorské Podhradie – prejednanie, schválenie 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe Návrh VZN bol zverejnený dňa 11.11.2015 do 

27.11.2015. Návrh bol prejednaný na zasadnutí finančnej komisie dňa 4.11.2015, kde boli 

zapracované návrhy riaditeľov školských zariadení v rámci  moţností obce. K predloţenému 

návrhu neboli doručené ţiadne pripomienky. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 89/2015.    

 5./ Dodatok č. 1  k VZN obce Krh. Podhradie o cintorínskom poriadku na území obce 

Krh. Podhradie – prejednanie, schválenie 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce dňa 9.11.2015 do 25.11.2015. Návrh bol prejednaný na zasadnutí finančnej komisie dňa 

4.11.2015. K predloţenému návrhu neboli doručené ţiadne pripomienky. Návrh je 

nasledovný : 1. V článku II. Cintorínsky poplatok. ods. 8 : a./ Cena cintorínskych služieb: 

- Pouţitie obradnej siene                                 10,00 Eur 

- Pouţitie chladiaceho zariadenia za kaţdý začatý deň   5,00 Eur 

- Asistencia pri pohrebe, upratovanie a ostatné sluţby  5,00 Eur 

 b./ Cena nájomného za hrobové miesta : 

- Jedno hrobové miesto pre dospelú osobu 110x220 cm       20,00Eur 

- Rodinná hrobka A 33       60,00 Eur 

- Detský hrob do veku 10 rokov 80x160 cm     10,00 Eur 

- Urnové miesto 100x100 cm       10,00 Eur 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 90/2015. 
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6./ Konsolidovaná výročná správa Obce Krásnohorské Podhradie za rok 2014 – 

informácia 

  Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  ţe správa bola predloţená na pracovnom stretnutí 

poslancov. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 91/2015.      

7./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 – prejednanie, schválenie 

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

- navýšenie  príjmov – sponzorské príspevky – dary                             /13.158,- Eur/ 

- navýšenie beţných výdavkov –  jazdecké vystúpenie /husári/         / 800,- Eur/           

- navýšenie kapitálových výdavkov – zvony –  úhrada 2. časti            / 5.025,- Eur/   

     Informácia o tomto  rozpočtovom opatrení bola predloţená  na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 25.11.2015. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 92/2015.  

8./ Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 – prejednanie, schválenie 

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

- navýšenie beţných  príjmov – účelovo určené prostriedky /12.060,- Eur, z toho 3.110,- Eur – 

školy/   

- navýšenie beţných výdavkov – účelovo určené prostriedky /12.060,- Eur, z toho 3.110,- 

Eur-školy/   

     Informácia o tomto  rozpočtovom opatrení bola predloţená  na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 25.11.2015. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 93/2015. 

 9./ Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 – prejednanie, schválenie /na vedomie/                 

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

- presuny medzi poloţkami a podpoloţkami / v rámci ekonomickej klasifikácie/  

     Informácia o tomto  rozpočtovom opatrení bola predloţená  na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 25.11.2015. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 94/2015. 

 10./ Vyradenie LIAZ – prejednanie, schválenie  

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe tento bod rokovania bol prezentovaný aj na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.11.2015. Vyradenie nákladného vozidla typu LIAZ je 

nutné z dôvodu, ţe je nepojazdné a oprava by bola neekonomická. Jedná sa o motorové 

vozidlo, ktoré má viac ako 30 rokov.  

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 95/2015. 

11./ Predaj pozemkov obce na základe schváleného zámeru  za cenu stanovenú 

znaleckými posudkami – prejednanie, schválenie  

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe na základe uznesenia č. 17/2013 zo dňa 

30.4.2013, sa schválili ceny pozemkov v lokalite rómska osada na základe znaleckých 
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posudkov nasledovne : cena za 1m2 pozemkov, zapísaných na LV 1117 – jedná sa o parcely 

registra „E“, sa stanovuje v sume 5,45 Eur a cena za 1m2 pozemkov, zapísaných na LV č. 689 

– jedná sa o parcely registra „C“, sa stanovuje v sume 5,58 Eur za 1m2. 

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 96/2015  

12./ Žiadosť o odkúpenie pozemku – stará RO – zverejnenie nového zámeru po  úprave 

geometrického plánu – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o novú ţiadosť p. Ladislava Polyáka 

a manţelky Evy Polyákovej, bytom Krh. Podhradie č. 543 o odkúpenie pozemku – stará RO – 

zverejnenie zámeru. Nový Zámer je nutné schvaľovať z dôvodu, ţe na pôvodnom zameraní, 

ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 25.6.2013, uznesenie č. 33/2013 a neskôr 

priamy predaj, boli nesprávne zamerané parcely. Ţiadateľ vtedy zaplatil za 119 m2 plochy 

v zmysle vtedajšieho geometrického plánu. Takáto forma zamerania však bola 

nezavkladovateľná na katastrálnom úrade. Došlo k opätovnému zameraniu, kde predmetom 

kúpy je teraz len pozemok o výmere 62 m2. Po posúdení tohto Zámeru je zrejmé, ţe ţiadateľ 

má teraz zamerané o 57 m2 menší pozemok. Z dôvodu, aby sa mohla vyhotoviť nová kúpno-

predajná zmluva, je potrebné opätovne schváliť zámer a neskôr po zverejnení priamy predaj 

pozemku. Ţiadosť bola prejednaná na pracovnom stretnutí poslancov. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 97/2015 

     Starosta k tomuto bodu ďalej uviedol, ţe pri prvom zámere bola časť pozemku vedená 

podľa geometrického plánu v registri parciel „E“, a to 118 m2, a v registri parciel „C“ bol len 

1 m2. Z toho dôvodu sa vráti  rozdiel za 57 m2  v sume 310,65 Eur /57 m2 x 5,45 Eur/. 

Celkom bola ţiadateľom vyplatená suma 648,68 Eur. Rozdielnu sumu je nutné vrátiť 

ţiadateľovi, ktorý má vysporiadané všetky záväzky voči obci. Ţiadosť bola prejednaná na 

pracovnom stretnutí poslancov. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 98/2015 

13./ Odstúpenie z Redakčnej rady – prejednanie, schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe p. Peter Kmotrík predloţil oznámenie ohľadne 

ukončenia členstva v Redakčnej rade z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 99/2015 

14./ Informácia o odstúpení veliteľa hasičského zboru 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe dňa 21.10.2015 bolo na Obecný úrad doručené 

Oznámenie od veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru, p. Róberta Magyara,  ohľadne 

odstúpenia z funkcie veliteľa. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 100/2015 

15./ Návrh na paušálny nájom 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe z dôvodu, aby bolo moţné vyrubiť paušálny 

nájom obyvateľom, ţijúcim v lokalite rómska osada v časti na vysporiadaných obecných 

pozemkoch, je potrebné vyhotoviť Zámer, ktorým,  vzhľadom na osobitný zreteľ, sa stanoví 

paušálny nájom za všetky domy, nachádzajúce sa na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce, 
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a to vo výške 50,- Eur na jeden kalendárny rok. Tento  návrh bol prerokovaný aj na  

pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.11.2015. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 101/2015 

16./ Došlé žiadosti 

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

odpredaja obecného majetku – Kempingu, a to opätovne od Občianskeho zdruţenia SINE 

METU a od Ing. Moniky Škrekovej, bytom Košice, Plzenská 111. Ohľadne prenájmu bola 

obci doručená ţiadosť od TSz Invest s.r.o. v zastúpení Tiborom Szarkom a dňa 27.11.2015 

bola predloţená ţiadosť od Štefana Szaniszlóa ohľadne obnovenia ţiadosti o dlhodobý 

prenájom kempingu. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo uvaţuje o vyhovení niektorej z foriem 

ţiadosti, starosta obce navrhol schváliť predaj kempingu formou obchodnej verejnej súťaţe 

v zmysle zákona o majetku obcí, § 9a, ods. 1, písm. a/, resp. schváliť dlhodobý prenájom 

kempingu na základe obchodnej verejnej súťaţe. Na poţiadanie starostu obce odprezentovali 

svoju ţiadosť nasledovne :  

- Mgr. Őrs Orosz, predseda občianskeho zdruţenia SINE METU so sídlom Moča – Ţiadosť 

o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce /parc.č.606/ 

- Ing. Monika Škreková, ţivnostníčka v oblasti poskytovania sluţieb v cestovnom ruchu – 

prevádzka ul. 1. mája 388 v Krh. Podhradí – Ţiadosť o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce /parc.č. 606/. Ţiadosť prezentoval manţel Ing. Škrek. 

- TSz Invest s.r.o. v zastúpení Tibor Szarka, bytom Krh. Podhradie, Lipová 142 – Ţiadosť 

o prenájom nehnuteľnosti – areál Camping  Krh. Podhradie. 

- Štefan Szaniszló – obnovená ţiadosť o dlhodobý prenájom areálu Kemping 

     Po rozprave a odznení diskusných príspevkov zo strany prítomných obyvateľov obce na 

túto problematiku, poslanci sa zhodli na návrhu na zrušenie uznesenia č. 68/2015 zo dňa 

30.6.2015, s nasledovným znením: Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom ani 

s prenájmom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – Kemping   a boli predloţené návrhy 

uznesení na schválenie zámeru predaja, resp. na dlhodobý prenájom Kempingu.       

       Uznesenie č. 102/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením uznesenia č. 68/2015 zo dňa 30.6.2015 /za 7, proti 

2/ 

      Uznesenie č. 103/2015   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja kempingu formou obchodnej verejnej súťaţe 

/za 2, proti 7/ 

       Uznesenie č. 104/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer dlhodobého prenájmu kempingu formou obchodnej 

verejnej súťaţe /za 7, zdrţali sa 2/ 

Hlasovanie poslancov je uvedené v bode 19 – Schválenie uznesení. 
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       Ďalšími doručenými ţiadosťami sú ţiadosti od p. Kataríny Prékopovej : 

- Ţiadosť o súhlas s umiestnením propagačno – informačného zariadenia  

- Výzva na úhradu odmien za prácu v redakčnej rade –  ţiadateľka dostala odpoveď od obce 

- Reakcia na odpoveď obce – opätovná Výzva na úhradu odmien za prácu v redakčnej rade  

     V ďalšom starosta obce predloţil ţiadosť od Základnej školy s materskou školou v  Krh. 

Podhradí o preplatenie nákladov, ktoré vznikli pouţívaním sociálneho zariadenia  O-tého 

ročníka /sprchy, práčovňa/ na ulici Pačanskej obyvateľmi rómskej osady  počas výpadku 

zásobovania pitnou vodou. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 105/2015 

17./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti od zasadnutia OZ dňa 29.9.2015 nasledovne : 

-  V mesiaci október 2015 v bývalej budove OcÚ na ulici Lipovej sa otvorilo materské 

centrum. Táto miestnosť, ktorá bola doteraz klubom mladých, teraz slúţi nielen mamičkám, 

ale aj mládeţi a seniorom. 

-  V týchto dňoch prebieha osadzovanie vianočnej výzdoby v obci a priebeţná údrţba 

verejných priestranstiev. 

-  Starosta vyslovil poďakovanie muţskému speváckemu súboru za úspešné reprezentovanie 

našej obce na celoslovenskej súťaţi Bíborpiros szép rózsa, ktorú organizuje kaţdoročne 

Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. v Dunajskej Strede, za vyzdvihnuté zlaté 

vyznamenanie o ďalší postup na medzinárodnú súťaţ v Budapešti. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 106/2015 

 18./ Diskusia 

- Na poţiadanie viacerých prítomných občanov ohľadne cintorínskych poplatkov podala 

informáciu p. Korcsmárosová. 

- P. Dudás – upozornil sa nutný výrub suchého smreka pri pamätnej tabuli 

- I. Breznayová – navrhla upraviť priestor na umiestnenie kuka nádob pri obchodnom 

stredisku Centrum 

- Š. Szaniszló – poţiadal poslancov o moţnosť úpravy prístupovej cesty z hlavnej na Mierovú 

ulicu 

- Mgr. Kovácsová – informačné tabule s označením obce nie sú uloţené – starosta odpovedal, 

ţe je v štádiu riešenia s dopravným inšpektorátom 
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19./ Schválenie uznesení 

      Starosta obce poţiadal Ivetu Breznayovú, predsedníčku návrhovej komisie, aby 

oboznámila prítomných s prijatými uzneseniami : 

Uznesenie č. 86/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program zasadnutia OZ na deň 30.11.2015 so 

začiatkom o 17,30 hod.  

Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 87/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení :  Iveta Breznayová – 

predsedníčka, Štefan Kún a Ľudovít Gunár - členovia, a berie na vedomie určených 

overovateľov : Ing. Ladislav Katona a Róbert Darvaš   

Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 88/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 89/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  

obce č. 2/2015 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území 

obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie    
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Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 90/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce 

Krásnohorské Podhradie o cintorínskom poriadku na území obce Krh. Podhradie s tým, ţe kto 

uţ zaplatil poplatok podľa doteraz platného VZN, tak sa dotyčnému predlţuje doba nájmu 

hrobových miest z 10 na 20 rokov.  

Hlasovanie :  

                          za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 91/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásnohorské 

Podhradie     

Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  1 / Mgr. Eva Kovácsová 

Uznesenie č. 92/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 9/2015  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 :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa : 0 
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Uznesenie č. 93/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 10/2015 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 :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa : 0 

Uznesenie č. 94/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2015 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,  

Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga, Róbert Fogaš,/     

          proti :  0 

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

Uznesenie č. 95/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nákladného vozidla LIAZ, evidenčné číslo RV 

712 AC, z majetku obce  

Hlasovanie :  

                          za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 96/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemkov obce Krásnohorské Podhradie, a to 

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

plocha o výmere 47 m2, pre Zoltána Gulykáša, bytom Krh. Podhradie č. 511, v zmysle § 9a/ 

ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb.   z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej 

situácii ţiadateľa, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie sporného pozemku ním, na ktorom 

má postavenú nehnuteľnosť, ktorú obýva a je v uţívaní ţiadateľom, za cenu stanovenú na 

základe znaleckého posudku vo výške 613,80 Eur s tým, ţe všetky náklady spojené 

s predmetným predajom bude znášať kupujúci.     
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Hlasovanie :  

                          za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 97/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemky zamerané Geometrickým plánom č. 42/2014, a to 

parc. č. KN-C 2339/162 – zast. plocha o výmere 28 m2 a parc. č. KN-C 2339/164 – zast. 

plocha o výmere 34 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómska 

osada, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý bol postavený na pozemku parc. č. KN-C 2339/162, 

z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa. Cena sa stanovuje 

v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa : 0 

 Uznesenie č. 98/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vrátenie sumy vo výške 310,65 Eur za 57m2, ktoré nie sú 

predmetom nového zamerania geometrickým plánom č. 42/2014  

Hlasovanie :  

                          za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 99/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie členstva p. Petra Kmotríka v Redakčnej rade na 

vlastnú ţiadosť menovaného   

 Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár,  Ing. 

Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga, Štefan Kún, Mgr. Eva Kovácsová, Róbert Fogaš/    

          proti :  0   
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    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 100/2015 

Hlasovanie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odstúpenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

p. Róberta Magyara 

Hlasovanie :  

                         za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 101/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru, ktorým sa stanovuje nájom za rodinné 

domy a priľahlé nádvorie, ktoré sa nachádzajú na obecných pozemkoch v lokalite rómska 

osada. Cena sa stanovuje vo výške 50,00 Eur na 1 kalendárny rok za pozemok pod rodinným 

domom a priľahlé nádvorie, bez ohľadu na výmeru 

Hlasovanie :  

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

Štefan Kún,  PhDr. Juraj Zsiga, Róbert Fogaš/     

          proti :  0 

    zdrţal sa :  2/Mgr. Eva Kovácsová, Ing. Ladislav Katona/ 

 

Uznesenie č. 102/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením uznesenia č. 68/2015 zo dňa 30.6.2015 

Hlasovanie :  

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

Ladislav Katona, PhDr. Juraj Zsiga Róbert Fogaš/     

          proti :  2 /Mgr. Eva Kovácsová, Štefan Kún/ 

    zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 103/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja kempingu formou obchodnej verejnej súťaţe  

Hlasovanie :  
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                         za :  2 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona/      

          proti : 7/    Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, Štefan Kún,  Mgr. 

Eva Kovácsová, PhDr. Juraj Zsiga, Róbert Fogaš/     

               zdrţal sa :  0 

 

Uznesenie č. 104/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer dlhodobého prenájmu kempingu formou obchodnej 

verejnej súťaţe 

Hlasovanie :  

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

Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga, Róbert Fogaš     

          proti :  0 

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

 

Uznesenie č. 105/2015  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na prevádzku budovy, nachádzajúcej sa 

na ulici Pačanskej, na vykrytie nákladov, vzniknutých prevádzkovaním sociálneho zariadenia 

/sprchy, práčovňa/ 

Hlasovanie :  

                         za :  8 / Ľudovít Baffy,  Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. 

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

          proti : 1 /Iveta Breznayová/ 

    zdrţal sa :  0 

Uznesenie č. 105/2015  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce 

Hlasovanie :  

                         za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,  Ľudovít Gunár, 

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

          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 21,15 hod. 

 

Overovatelia : 

Ing. Ladislav Katona 

Róbert Darvaš 

 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    


