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          Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2015 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Kontrola plnenia uznesení  

     4./ Schválenie plánu kontrolnej činnosti   

    5./ Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 – prejednanie, schválenie    

    6./ Schválenie odmien poslancom OZ, členom komisií a zapisovateľom v zmysle zásad 

odmeňovania    

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

posudkami      - prejednanie, schválenie  

    8./ Schválenie uznesení 

    9./ 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.        

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 107/2015 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 15.12.2015 so začiatkom 

o 17,30 hod.  

Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : Iveta Breznayová a Štefan Kún     

 Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie  PhDr. Juraj Zsiga,  členovia 

komisie –  Ľudovít Baffy a Róbert Fogaš.   

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 108/2015 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :  PhDr. Juraj Zsiga – predseda, 

Ľudovít Baffy a Róbert Fogaš - členovia, a berie na vedomie určených overovateľov : Iveta 

Breznayová a Štefan Kún   
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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 

    zdržal sa :  0 

 3./ Kontrola plnenia uznesení  

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

Petrová v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 30.11.2015 boli prijaté nasledovné 

uznesenia : č. 86/2015, č. 87/2015, č. 88/215, č. 89/2015, č. 90/2015, č. 91/2015, č. 92/2015,  č. 

93/2015 a č. 94/2015 sú splnené, č. 95/2015 – nákladné auto LIAZ ešte nie je vyradené, obec ho 

plánuje odpredať,  č. 96/2015 – nakoľko kupujúci pozemku požiadali o splátkový kalendár, 

kúpna zmluva bude vyhotovená až po zaplatení celkovej sumy za pozemok, č. 97/2015, č. 

98/2015, č. 99/2015 a č. 100/2015, č. 101/2015, č. 103/2015 a č.105/2015 a 106/2015 sú 

splnené, č. 104/2015 – schválenie zámeru dlhodobého prenájmu kempingu – bez termínu – 

plnenie uznesenia trvá.   

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 109/2015 : 

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 

    zdržal sa :  0 

4./  Schválenie plánu kontrolnej činnosti   

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na I. polrok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 1.12.2015. Poslanci OZ navrhli 

doplniť plán kontroly o kontrolu plnenia opatrení v rozpočtových organizáciách podľa záverov 

kontroly NKÚ 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 110/2015 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2016, doplnený o kontrolu plnenia opatrení v rozpočtových organizáciách podľa záverov 

kontroly NKÚ 

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 

    zdržal sa :  0 
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 5./ Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 – prejednanie, schválenie    

     Starosta k tomuto bodu uviedol, že sa jedná o presuny medzi príjmovými a výdavkovými 

položkami s rôznymi funkčnými a ekonomickými klasifikáciami /napr. z funkčnej klasifikácie – 

Rozvoj obce na Obec, alebo z ČOV na Dom smútku/  

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 111/2015 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 12/2015  v zmysle ustanovenia 

§ 14 ods. 2 písm.  a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdržal sa : 1 / Mgr. Eva Kovácsová / 

6./ Schválenie odmien poslancom OZ, členom komisií a zapisovateľom v zmysle zásad 

odmeňovania  

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že predsedovia jednotlivých komisií predložili prehľad 

účasti členov komisií na jednotlivých zasadnutiach s návrhom na vyplatenie odmien. Návrh na 

schválenie odmien pre poslancov, členov komisií a zapisovateľov, je spracovaný v zmysle 

Zásad odmeňovania, ktoré boli prijaté dňa 18.1.2015, uznesením č. 17/2015. Celková výška 

odmien pre poslancov OZ je 7.378,80 Eur a pre členov komisií je 3.124,- Eur. Výška zákonných 

odvodov je  3.439,70 Eur. Celková suma činí 13.942,50 Eur. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 112/2015 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zásad odmeňovania na rok 2015, vyplatenie odmien 

poslancom OZ vo výške 7.378,80 Eur, členom komisií a zapisovateľom vo výške 3.124.- Eur. 

Výška zákonných odvodov je 3.439,70 Eur. 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdržal sa : 1 / Štefan Kún / 

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

posudkami   - prejednanie, schválenie  

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že na základe uznesenia č. 17/2015 zo dňa 30.4.2013, 

sa schválili ceny pozemkov v lokalite Rómska osada na základe znaleckých 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. Tento predaj sa týka pozemkov č. 

parcely KN-C 2339/162 – zast. plocha o výmere 28 m2 a parc. č. KN-C 2339/164, zast. plocha 
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o výmere 34 m2, pre Ladislava Polyáka a Evu Polyákovú. Zámer predaja bol schválený 

uznesením č. 96/2015 dňa 30.11.2015.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 113/2015 : 

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

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

plocha o výmere 34 m2, pre Ladislava Polyáka a Evu Polyákovú, bytom Krásnohorské 

Podhradie č. 543, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii žiadateľa, ako aj vzhľadom na dlhodobé užívanie 

sporného pozemku ním, na ktorom má postavenú nehnuteľnosť, ktorú obýva a je v užívaní 

žiadateľom, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, vo výške 345,96 Eur s tým, že 

všetky náklady spojené s predmetným predajom bude znášať kupujúci. 

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 

    zdržal sa :  0 

 8./ Schválenie uznesení 

     Uznesenia boli priebežne schválené počas prejednávania  jednotlivých bodov programu 

zasadnutia. 

   

 9./ 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 : 

Iveta Breznayová 

Štefan Kún 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 


