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     Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.5.2015 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Kontrola plnenia uznesení   

     4./ Voľba hlavného kontrolóra 

     5./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a č. 2/2015  

     6./  Schválenie členstva v občianskom združení MAS Gemer - Rožňava  

     7./ Zmena členstva v komisii výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 

    8./  CVČ – zvýšenie spolufinancovania 

    9./ Správa starostu obce 

 10./  Diskusia 

 11./ Schválenie uznesení 

 12./ Záver 

 

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

Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga,  B.c. Eva Kovácsová   

Prítomný hlavný kontrolór obce : Ing. Oto Badín 

 

 1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal  poslancov, kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra, obyvateľov obce a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 45/2015     

 2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   PhDr. Juraj Zsiga a Robert Fogaš 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie –  B.c. Eva Kovácsová , 

členovia komisie –   Štefan Kún, Ľudovít Gunár 

        K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 46/2015. 

 3./ Kontrola plnenia uznesení   

     Správu o kontrole plnenia uznesení predložil hlavný kontrolór obce Ing. Oto Badín 

v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 31.3.2015 bolo prijatých 10 uznesení, a to č. 

32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015 a č. 

41/2015. Tieto uznesenia sú splnené, alebo sa plnia priebežne. Na zasadnutí OZ dňa 

27.4.2015 boli prijaté 3 uznesenie, a to č. 42/2015 – splnené, č.  43/2015 – splnené a č. 

44/2015 – hygienické zariadenie je pripravené, ale doposiaľ nebolo použité, treba opraviť 

hadice k sprchám  v počte 5, ktoré sú poškodené. 

        K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 47/2015. 

 4./ Voľba hlavného kontrolóra 

     Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi Ing. Otovi Badinovi za doterajšiu činnosť, 

ktorú vykonával aj počas ťažkej choroby v plnom rozsahu. Na základe zákona č. 369/1990 
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Zb. o obecnom zriadení, v zmysle § 18c, odst. 5, navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi vo 

výške 30 % zo súhrnu mesačných platov za rok 2014. Poslanec Štefan Kún navrhol odmenu 

vo výške 20 %, poslanec Ing. Ladislav Katona navrhol taktiež 30 %. Následne poslanci OZ 

hlasovali za návrh poslanca Štefana Kúna, tento bol schválený a bolo prijaté uznesenie č. 

48/2015.  

     Starosta obce k voľbe hlavného kontrolóra uviedol, že uznesením č. 38/2015 bola 

vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce, kde sa určili podmienky pre voľby na nasledujúce 

šesť ročné obdobie. Doterajší mandát hlavného kontrolóra končí koncom mája 2015. 

V zmysle § 18, odst. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra. V stanovej lehote do 

12. mája 2015 podali prihlášku dvaja uchádzači, a to JUDr. Margita Petrová a Ing. Marian 

Burian. Starosta obce dal návrh na vytvorenie volebnej komisie pre voľbu hlavného 

kontrolóra obce v zložení : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová a Ľudovít Gunár. Za predsedu 

komisie navrhol zástupcu starostu Ľudovíta Baffyho. 

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 49/2015. 

     Predseda volebnej komisie Ľudovít Baffy prevzal od starostu obce obálky uchádzačov a po 

otvorení konštatoval, že uchádzači splnili podmienky stanovené vo výzve na obsadenie 

funkcie hlavného kontrolóra.  

     Starosta obce uviedol, že kandidáti na post hlavného kontrolóra majú právo v deň voľby na 

vystúpenie na zasadnutí OZ. Obaja kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce toto právo 

využili a vystúpili v poradí : Ing. Marian Burian a JUDr. Margita Petrová. 

     Starosta obce uviedol, že nakoľko obaja kandidáti splnili podmienky stanovené vo výzve, 

poslanci OZ budú hlasovať formou tajného hlasovania. K tomuto bodu bolo prijaté  

uznesenie č. 50/2015. 

    Volebná komisia prevzala, skontrolovala a odovzdala prítomným poslancom jeden 

hlasovací lístok na ktorom boli uvedení obaja uchádzači. Starosta obce upozornil poslancov 

na spôsob úpravy hlasovacích lístkov a požiadal ich, aby upravený hlasovací lístok odovzdali 

predsedovi volebnej komisie.  

     Ľudovít Baffy z poverenia volebnej komisie predložil správu o výsledku tajného 

hlasovania:  

Počet rozdaných hlasovacích lístkov :        9 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :   9 

Počet platných hlasovacích lístkov :           7 

Výsledky hlasovania :  

JUDr. Margita Petrová     7 

Ing. Marian Burian           0 

     Predseda volebnej komisie konštatoval, že za hlavnú kontrolórku obce Krásnohorské 

Podhradie bola zvolená p. JUDr. Margita Petrová. 

     Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí berie na vedomie správu volebnej 

komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Krásnohorské Podhradie a konštatuje, že 

tajnou voľbou bola zvolená podľa § 11, ods. 4 písm. j/ a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 369/1990 



3 

 

Zb. o obecnom  zriadení neskorších predpisov za hlavného kontrolóra obce Krásnohorské 

Podhradie  JUDr. Margita Petrová na volebné obdobie od 1.6.2015 do 31.5.2021 s úväzkom 

0,25, t.j. 10 hodín týždenne. 

     Starosta obce poďakoval kandidátom za účasť na voľbe hlavného kontrolóra a zvolenej 

hlavnej kontrolórke JUDr. Margite Petrovej zablahoželal.  

5./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a č. 2/2015  

     Na požiadanie starostu obce p. Helena Vanyová predložila Návrh na zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 1/2015 a Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2015. 

 RO č. 1/2015                – bežné príjmy – zvýšenie v celkovej sume  + 7.500,- Eur 

                                       -  bežné výdavky – zvýšenie v celkovej sume   +  1.700,- Eur. 

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 51/2015. 

 

RO č. 2/2015 – bežné príjmy  33.400,- Eur          bežné výdavky     33.400,- Eur 

         z toho RO          1.012,- Eur          z toho RO                1.012,- Eur 

  kapitál.príjmy            0        kapitál.výdavky              0 

  z toho RO             0       z toho RO            0 

  fin.príj.operácie    5.025,- Eur      fin.výd.operácie              0 

  Príjmy celkom :   38.425,- Eur Výdavky celkom :   38.425,- Eur 

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 56/2015. 

6./  Schválenie členstva v občianskom združení MAS Gemer - Rožňava  

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že stanovy tohto združenia boli prezentované na 

pracovnom stretnutí poslancov. Jedná sa o združenie, ktorého cieľom je spolupráca fyzických 

a právnických osôb v rozvoji vidieka vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, 

kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života a všetkých ekonomických 

a sociálnych skupín jeho obyvateľov.  

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 52/2015. 

7./ Zmena členstva v komisii výstavby, životného prostredia a ochrany verejného 

poriadku 

     Starosta k tomuto bodu uviedol, že došlo k zmene členstva komisie výstavby, životného 

prostredia a ochrany verejného poriadku z dôvodu, že člen komisie Ladislav Zubatý sa 

zdržiava už dlhšiu dobu mimo obce.  Pôvodne bol návrh preobsadenia členstva Františkom 

Stoklasom, ale na pracovnom  stretnutí poslancov dňa 19.5.2015 poslanci došli k záveru, že 

toto členstvo sa nepreobsadí, ale sa zníži počet členov v predmetnej komisii. 

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 53/2015. 

8./  CVČ – zvýšenie spolufinancovania 
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     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že sa jedná o spolufinancovanie záujmového 

vzdelávania detí v Centre voľného času mesta Rožňava, kde v zmysle Zmluvy s Mestom 

Rožňava je výška spolufinancovania na jedno dieťa 72,- Eur, pôvodne to bola suma vo výške 

65,23 Eur na rok na každé dieťa a bola schválená uznesením č. 25/2015 dňa 28.1.2015. 

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 54/2015. 

9./ Správa starostu obce 

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

27.4.2015 nasledovne : 

- Dňa 1.5.2015 sa uskutočnilo podujatie Majáles, kde boli pozvaní zástupcovia našich 

družobných obcí. Pozvanie prijali obce Igal, Tiszapéterfalva a Berekfürdő. Starosta sa 

poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri tejto akcii. 

- Vo veci pozastavenia prác na stavbe Základňovej stanice na hradnom kopci spoločnosťou 

NEVITEL bolo   Rozhodnutie obce Krásnohorské Podhradie o okamžité pozastavenie prác 

Okresným úradom Košice potvrdené. 

- Dňa 18.5.2015 sme prevzali od Ministerstva vnútra SR motorové vozidlo značky ŠKODA 

FABIA, ktoré bude slúžiť na rozvoz stravy do školských zariadení. 

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

priestranstiev, obec realizuje jarné práce, čistia sa a kosia verejné priestranstvá. 

- Dňa 23.5.2015 sa uskutočnilo stretnutie našich dôchodcov v kultúrnom dome z príležitosti 

osláv Dňa matiek.  

K tomuto bodu bolo prijaté  uznesenie č. 55/2015. 

10./  Diskusia 

- Ľudovít Gunár – kritizoval činnosť terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí napriek 

požiadavkám vajdu, nevykonávajú svoje pracovné povinnosti. 

- Starosta obce – zvolá sa sedenie s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a vajdom, na ktorom 

sa zápisnične uvedú požiadavky na vykonávanie pracovných povinností, ako napr. dohľad 

nad záškoláctvom, pravidelná návšteva nevládnych a chorých obyvateľov v  rómskej osade. 

- Ing. Imrich Lázár – informoval o relácii o pilotných projektoch, kde sa poukázalo na to, že 

jednoduché pozemkové úpravy nebudú realizované zo strany štátu, ale vlastník pozemku sa 

musí dohodnúť o majiteľom nepovolenej, tzv. čiernej stavby, s ročnou lehotou na 

vysporiadanie  nezákonného stavu. Ak nedôjde k dohode, nezákonná stavba môže byť 

odstránená. 

- Magdaléna Dobošová – žiadala poslancov o prehodnotenie výšky cintorínskeho poplatku,  

ktoré činí 40,-Eur na dobu 10 rokov za jeden hrob a podľa jej zistení v okolitých obciach je 

nižšia a viac členená.  

- Starosta obce – VZN o cintorínskych poplatkoch bolo schválené OZ v marci 2011 a neboli 

podané žiadne pripomienky voči návrhu. Požiadal finančnú komisiu o prehodnotenie 

a podanie návrhu na zmenu VZN. Vo verejnom rozhlase občania budú vyzvaní, aby 

nezaplatili poplatky do doby, kým sa neprijme nové VZN o cintorínskych poplatkoch. 

Zaplatené poplatky sa budú taktiež prehodnocovať. 
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- Alžbeta Brutovszká – požiadala starostu o podanie správy o kontrolách na obecnom úrade 

zo strany NKÚ. 

- Starosta obce informoval prítomných, že kontroly ešte prebiehajú a o výsledkoch bude 

podaná informácia na zasadnutí OZ. 

- Ondrej Hatvanský – požiadal predsedu komisie výstavby, aby komisia uskutočnila 

obhliadku   ČOV, nakoľko treba riešiť  akútne problémy. 

- PhDr. Juraj Zsiga – komisia zasadne 28.5.2015 a majú v pláne práce obhliadku ČOV 

- Juraj Bernáth – navrhol osadiť dopravné značenie na ulicu Lipovú a na ulici Cintorínskej 

osadiť zrkadlo na ostrú, neprehľadnú zákrutu a taktiež navrhol odstrániť poškodené dopravné 

značky na ulici 1. Mája. 

- Ing. Imrich Lázár – navrhol, aby sa osadila dopravná značka na železný most, ktorá by 

zakazovala peší prechod z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, nakoľko sa vedľa 

vybudoval nový most, ktorý využíva len málo obyvateľov a tak neslúži svojmu účelu 

      

11./ Schválenie uznesení 

       Starosta obce požiadal B.c. Evu Kovácsovú, predsedníčku návrhovej komisie, aby 

oboznámila prítomných s prijatými uzneseniami : 

Uznesenie č. 45/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 26.5.2015 so začiatkom 

o 17,30 hod. 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : B.c. Eva Kovácsová – 

predseda, Ľudovít Gunár a Štefan Kún – členovia, a berie na vedomie určených overovateľov:  

PhDr. Juraj Zsiga a Robert Fogaš. 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0  

Uznesenie č. 47/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení 
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Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 48/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa 

§ 18c, odst.  5/, odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 20% zo súhrnu mesačných 

platov za rok 2014. 

Hlasovanie :  

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

Štefan Kún,    PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  2/ Ing. Ladislav Katona, Robert Darvaš/ 

Uznesenie č. 49/2015 

Obecné zastupiteľstvo určuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce, a to 

v zložení : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová a Ľudovít Gunár. Za predsedu komisie sa určuje 

p. Ľudovít Baffy 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 50/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra formou tajného hlasovania 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 51/2015 

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. 1/2015  
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Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a  PhDr. Juraj Zsiga    

          proti :  0 

    zdržal sa :  1 / B. c. Eva Kovácsová 

Uznesenie č. 52/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Krásnohorské Podhradie v združení MAS 

Gemer – Rožňava. 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie členstva p. Ladislava Zubatého v komisii výstavby, 

životného prostredia a ochrany verejného poriadku. 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 54/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na spolufinancovanie na záujmové 

vzdelávanie detí v centre voľného času na území mesta Rožňavy vo výške 72,- Eur na rok na 

každé dieťa vo veku od 5 do 15 rokov, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka. Keď dieťa navštevuje viac CVČ, tak finančné prostriedky sa poskytujú 

jednému CVČ podľa rozhodnutia rodičov. Zároveň týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 

25/2015, prijaté dňa 28.1.2015. 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

Uznesenie č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 
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Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a  PhDr. Juraj Zsiga    

          proti :  0 

    zdržal sa :  1/ B.c. Eva Kovácsová 

Uznesenie č. 56/2015 

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 2/2015. 

Hlasovanie :  

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

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a  PhDr. Juraj Zsiga    

          proti :  0 

    zdržal sa :  1/ B.c. Eva Kovácsová 

6./ 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 20,30 hod. 

 

Overovatelia : 

PhDr. Juraj Zsiga 

Robert Fogaš 

   

 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra  Houzarová 

 


