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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.3.2013 

 

Program :      1./ Otvorenie 

           2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

           3./ Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 

           4./ Doplnenie komisie školskej a sociálnych vecí o Mgr. Katarínu Száraz 

           5./ Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku KN-C 3009 pre p. P. Juríniho 

           6./ Prejednanie došlých ţiadostí 

           7./ Diskusia 

           8./ Schválenie uznesení 

           9./ Záver 

Prítomní poslanci : Štefan Kún, MVDr. Július Ferenc, Iveta Breznayová, Ľudovít Baffy, 

Robert Darvaš, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona. Poslanci : Juraj Juríni a Peter 

Török – neúčasť ospravedlnená. 

Hlavný kontrolór Ing. Oto Badín – neprítomný z dôvodu práceneschopnosti 

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

obyvateľov obce, oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhol doplnenie programu za 

bodom č. 6 nasledovne : 

          7./ Vytvorenie a voľba členov názvoslovnej komisie 

          8./ Prijatie uznesenia na zákaz podomového predaja na celom území obce 

          9./ Správa starostu obce 

Ostatné body programu sa posúvajú nasledovne : 10./ Diskusia, 11./ Schválenie uznesení , 

12./ Záver.  

        K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1/2013. 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to Ing. Štefan Jánosdeák a Robert Darvaš. 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : MVDr. Július Ferenc – predseda komisie, 

Ing. Ladislav Katona a Iveta Breznayová –členovia komisie. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2/2013. 

3./ Schválenie Programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 
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     Starosta obce uviedol, ţe návrh Programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 bol 

prejednávaný na zasadnutiach finančnej komisie v mesiacoch február a marec 2013. Následne 

bol dňa 8.3.2013 zverejnený po dobu zákonom stanovenej lehoty. V danej lehote neboli 

k Návrhu rozpočtu podané ţiadne pripomienky.  

     Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra na zasadnutí, odborné stanovisko k rozpočtu 

na rok 2013 prečítal starosta obce s nasledovným výrokom : 

    Celkový programový rozpočet je spracovaný do 11 programových celkov a naväzuje na 

spracovanú tabuľkovú časť. Celkový rozpočet je spracovaný ako prebytkový o 109.869,- Eur. 

Na základe vydaného Memoranda o spolupráci zo dňa 28.11.2012 majú obce s počtom 

obyvateľov nad 2000 zabezpečiť úsporu v celkových nákladoch voči roku 2012. Toto je 

zabezpečené v spracovanom prebytkovom rozpočte. Pre dôsledné dodrţiavanie Memoranda 

hlavný kontrolór navrhuje spracovať opatrenia pre príjmovú a výdajovú časť rozpočtu za 

účelom zabezpečenia úspor s termínom do 30.4.2013, ktoré sa budú s rozpočtom 

vyhodnocovať. 

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu : 

Rok 2013          Príjmy     Výdaje  Rozdiel 

Beţné    1,514.293,-   1,388.873,-  + 125.420,- 

Kapitálové      939.190,-      964.957,-  -    25.767,- 

Fin. operácie        10.816,-              600,-  +   10.216,- 

Spolu :   2.464.299,-   2.354.430,-  + 109.869,- 

      V dôsledku toho, ţe boli splnené zákonom stanovené opatrenia na prijatie rozpočtu na rok 

2013, hlavný kontrolór obce doporučuje schváliť rozpočet na rok 2013 a taktieţ doporučuje 

predloţené návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015 brať na vedomie. 

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3/2013. 

 4./ Doplnenie komisie školskej a sociálnych vecí o Mgr. Katarínu Száraz 

     Starosta obce predloţil návrh na doplnenie komisie školskej a sociálnych vecí o Mgr. 

Katarínu Száraz z dôvodu, ţe Mgr. Száraz je sociálnou terénnou pracovníčkou obce a je 

ţiadúce, aby sa zúčastňovala aj na zasadnutiach komisií školstva a sociálnych vecí. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2013.                                                                      

5./ Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku KN-C 3009 pre p. P. Juríniho 

      Starosta uviedol, ţe zámer dlhodobého prenájmu pozemku p. KN-C 3009, zapísaného na 

LV č. 1647 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2013. Schválený zámer 

dlhodobého prenájmu bol v zákonom stanovenej lehote vyvesený na úradnej tabuli v mesiaci 

december 2012 a v danej lehote nebol pripomienkovaný.  

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 5/2013. 

 

 6./ Prejednanie došlých žiadostí 



 3 

6/1  - Žiadosť Mesta Rožňavy o dotáciu na prevádzku a mzdy na ţiaka školského zariadenia 

-    centrum voľného času – za deti, navštevujúce toto zariadenie, ktoré sú obyvateľmi 

Krásnohorského Podhradia, ale navštevujú základné školy v Roţňave. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 6/2013. 

6/2 – Žiadosť p. Jána Alberta a p. Evy Compelovej   o vybudovanie kanalizácie na ulici 

Roţňavskej č. 436 - 437  

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 7/2013.      

6/3 – Žiadosť obyvateľov Rómskej osady o schválenie nájmu za pozemky za sumu 20,- Eur 

na rok podľa osobitného zreteľa. Starosta obce uviedol, ţe k ţiadosti nie sú priloţené 

geometrické plány a na základe cenovej ponuky je cena za  vyhotovenie geometrického plánu  

11.220,- Eur s DPH. 

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 8/2013. 

6/4 – Žiadosť firmy BM Catering  s.r.o. Dobšiná o prenájom časti nehnuteľnosti Domu 

smútku 

     Ţiadosť predloţil p. Lukáš Qvirschfeld, člen firmy a uviedol, ţe sa jedná o prenájom 

chladiaceho boxu a miestnosti na úpravu tiel zomrelých. Sú ochotní hradiť náklady, súvisiace 

s prevádzkou Domu smútku, vrátene dezinfekcie a upratovania, zároveň ponúkajú zľavu pre 

miestnych obyvateľov vo výške 10 % na kompletné pohrebné sluţby a pri pohreboch budú 

uprednostňovať miestnych obyvateľov. 

     K tomu bodu bolo prijaté uznesenie č. 9/2013. 

6/5 – Žiadosť o odvolanie hlavného kontrolóra obce  

      Starosta obce prečítal ţiadosť p. Štefana Szaniszlóa o odvolanie hlavného kontrolóra obce  

na základe zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18a, ods. 9, písm. b/, doplnenú 

petičnými hárkami v počte 8 ks so 112 podpismi. Na základe tohto zákona môţe obecné 

zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra obce z funkcie, ak hrubo, alebo opakovane 

zanedbáva povinnosti, vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený 

OZ. K tejto ţiadosti bolo vypracované stanovisko od právneho zástupcu obce, z ktorého 

vyplýva, ţe táto sťaţnosť nie je opodstatnená. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 10/2013. 

 7./ Vytvorenie a voľba členov názvoslovnej komisie 

     Starosta obce uviedol, ţe v našej obci dlhé roky neboli menené názvy ulíc a na podnet  

občanov a po prejednaní  návrhu  komisiou výstavby, ţivotného prostredia a ochrany 

verejného poriadku,  obecné zastupiteľstvo rozhodlo vytvoriť názvoslovnú komisiu, ktorá by 

mala za úlohu spracovať nové názvy ulíc, resp. obnoviť pôvodné názvy a touto formou vzdať 

úctu histórii našej obce. Do tejto komisie boli navrhnutí : za predsedu - p. Ing. Štefan 

Jánosdeák, za členov : p. Ľudovít Baffy , p. Ľudovít Lázár a p. Štefan Horváth. 

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 11/2013.  

 

8./ Prijatie uznesenia na zákaz podomového predaja na celom území obce 
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     Starosta obce uviedol, ţe v poslednej dobe dochádza k vyslovenému obťaţovaniu 

a následným podvodom podomovými predajcami a dílermi a je nutné prijať opatrenie na 

zamedzenie tohto nepriaznivého javu, pri ktorom dochádza k podvodom, spáchaným hlavne 

na starších obyvateľoch obce. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 12/2013. 

 

9./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 

20.12.2012 nasledovne : 

- Od 1.1.2013 obec v rámci schválenej Ţiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

vedela zamestnať jedného pracovníka ako terénneho sociálneho pracovníka obce. Toto 

miesto je povinné zo zákona, nakoľko obec eviduje nadmerné mnoţstvo oznámení 

o neplnení si povinnej školskej dochádzky našimi ţiakmi. Túto problematiku rieši aj 

komisia školstva a sociálnych vecí, ale zákon ustanovuje aj  inú formu sociálnej práce. 

Tento projekt je zatiaľ v trvaní jedného roka. 

- Počas celého zimného obdobia boli z radov zaradených do aktivačnej činnosti 

vytvorené snehové čaty, ktoré pravidelne zabezpečovali zimnú údrţbu miestnych 

komunikácií v našej obci. 

- V mesiaci február bola obci doručená podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku pre projekt Zberný dvor Krásnohorské Podhradie. 

- Dňa 6.2.2013 prebehla následná kontrola europrojektu – ČOV a kanalizácia – 2. etapa. 

Jednal sa o následný 5 ročný monitoring  tohto projektu. Kontrolou neboli zistené 

ţiadne nedostatky. 

- Dňa 7.2.2013 prebehla v obci kontrola ţivotného prostredia ohľadom nelegálnych 

skládok v rómskej osade. Táto kontrola ešte nebola ukončená a následná kontrolná 

činnosť bude v mesiaci apríl tohto roku.  

- V dňoch 15.3.2013 a 21.3.2013 obec zasiahla veterná smršť, ktorá polámala 

a povyvaľovala niektoré porasty, taktieţ vyvalila uvítaciu tabuľu na začiatku obce. 

K väčším škodám na obecnom majetku nedošlo. Pri spracovaní kalamitného dreva 

v majetku obce po tejto smršti sa vyslovuje poďakovanie aj p. Ladislavovi Zánovi. 

- Dňa 22.3.2013 bol obci doručený prvý znalecký posudok, ktorým sa určila hodnota 

pozemkov pod starou rómskou osadou, v ktorom sa uvádza jednotková cena 5,45 Eur 

za 1 m2. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 13/2013.  

 

10./ Diskusia   

- Starosta obce podal informatívnu správu o projekte Zberný dvor, ktorý je v štádiu jednania. 

Vybranou lokalitou je miesto uţ existujúcej  skládky stavebného odpadu na ulici Pačanskej . 

Bude slúţiť na  separovaný zber a financovať sa bude z eurofondov. Činnosť sa bude riadiť 

Všeobecne záväzným nariadením. 

- Maringotka bude na ţiadosť obyvateľov obce odtiahnutá do rómskej osady a doterajší 

priestor sa upraví  a vyčistí. 
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- Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov v rómskej osade bol v hodnote 200,- Eur. 

 

11./ Schválenie uznesení  

     Starosta obce poţiadal p. MVDr. Júliusa Ferenca, predsedu návrhovej komisie, aby 

oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami : 

Uznesenie č. 1/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ aj s doplňujúcim návrhom na deň 

26.3.2013 so začiatkom o 17,30 hod. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 2/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – p.MVDr. 

Július Ferenc, členovia komisie : p. Ing. Ladislav Katona a Iveta Breznayová. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 3/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na roky 2013 – 2013 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 4/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie komisie školstva a sociálnych vecí o Mgr. 

Katarínu Száraz. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 5/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dlhodobý prenájom pozemku, ktorý sa nachádza  v k.ú. 

Obce Krásnohorské Podhradie, zapísaného na LV č. 1647 m, p.č. KN-C 3009, o výmere 4.281 

m2 po dobu 15 rokov pre p. Petra Juriniho podľa osobitného zreteľa s tým, ţe cena za 

uţívanie tohto pozemku sa stanovuje na 20,- Eur ročne za podmienky, ţe všetky náklady, 

súvisiace s údrţbou predmetného pozemku, znáša nájomca. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 6/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí, ktoré 

navštevujú centrum voľného času na území Mesta Roţňavy, vo výške 65,23 Eur na 

kalendárny rok na kaţdé dieťa od  5 – 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. Keď dieťa navštevuje viac CVČ, tak finančné 

prostriedky sa poskytnú jednej CVČ podľa rozhodnutia rodičov. Obec poskytne finančné 

prostriedky v jednej sume do 30. apríla daného roka. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 
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Uznesenie č. 7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ţiadosť p. Jána Alberta a p. Evy Compelovej 

o vybudovanie kanalizácie  z dôvodu, ţe vybudovanie kanalizácie na ulici Roţňavskej č. 436 

– 437 je ekonomicky nerentabilné z hľadiska technickej náročnosti realizácie stavby. 

Hlasovanie :     za :     6  proti :     0   zdrţal sa :     1 /R.Darvaš/ 

Uznesenie č. 8/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ţiadosť občanov rómskej osady o schválenie nájmu za 

pozemky za sumu 20,- Eur na rok podľa osobitného zreteľa, nakoľko k pozemkom ţiadateľov 

nie sú priloţené geometrické plány. 

Hlasovanie :     za :     6  proti :     0   zdrţal sa :     1 /R.Darvaš/ 

Uznesenie č. 9/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer prenájmu časti nehnuteľnosti – Domu smútku 

v zmysle zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a prenájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 10/2013 

Obecné zastupiteľstvo vyhodnocuje ţiadosť p. Štefana Szaniszlóa na odvolanie hlavného 

kontrolóra na základe stanoviska právnika obce ako neopodstatnenú. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 11/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie názvoslovnej komisie, a to v zloţení : predseda 

komisie – p. Ing. Štefan Jánosdeák, členovia komisie : p. Ľudovít Baffy, p. Ľudovít Lázár a p. 

Štefan Horváth. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 12/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zákaz podomového predaja na celom území obce 

Krásnohorské Podhradie. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 

Uznesenie č. 13/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Hlasovanie :     za :     7  proti :     0   zdrţal sa :     0 
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12./ Záver 

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

      Peter B O L L O 

        starosta obce 

 

Zapisovateľ :  

Eleonóra Houzarová 

 

Overovatelia : 

 

Ing. Štefan Jánosdeák 

Robert Darvaš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


