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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.6.2013 

 

Program :  1./ Otvorenie 

         2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

         3./ Záverečný účet obce za rok 2012 

         4./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

         5./ Predaj pozemkov obce na základe schválených zámerov za cenu stanovenú 
znaleckými posudkami 

         6./ Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

         7./ Správa starostu obce 

         8./ Diskusia 

         9./ Schválenie uznesení 

        10./ Záver 

 

Prítomní poslanci : Štefan Kún, MVDr., Július Ferenc, Iveta Breznayová, Robert Darvaš, Ing. 

Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Peter Török, Ľudovít Baffy, neprítomný - Juraj Juríni 

– ospravedlnená neúčasť 

Hlavný  kontrolór obce 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 

v bode č. 5 o schválenie Zámerov na predaj pozemkov obce pre žiadateľov, ktorí spĺňajú 

všetky podmienky na odkúpenie pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

ďalej ako bod č. 6 – Úprava uznesenia č. 32/2010 ohľadne odpredaja mliečnice pre firmu 

BEBEK-FARM a ako bod č. 7 – Žiadosti o prenájom výkonu práva poľovníctva. Ostatné 

body sa číselne posúvajú. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 21/2013. 

 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

      Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : p. MVDr. Július Ferenc a p. Peter Török. 

      Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – p. Ing. Ladislav 

Katona, členovia komisie – p. Iveta Breznayová a p. Štefan Kún. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 22/2013. 

3./ Záverečný účet obce za rok 2012 

     Starosta obce uviedol, ţe Záverečný účet obce za rok 2012 bol zverejnený dňa 7.6.2013 

a zároveň prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012 
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s výrokom  : Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 

16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané  

náleţitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná 

závierka a hospodárenie obci boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 

3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, overené audítorom. Účtovná 

závierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve  a vyjadruje verne vo 

všetkých súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2012. V zmysle § 16 ods. 10 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, hlavný kontrolór obce odporúča obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce výrokom : Celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Nakoľko k  tomuto bodu v zákonnej lehote neboli 

doručené pripomienky, bolo prijaté uznesenie č. 23/2013.   

 

 4./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

      Starosta obce informoval prítomných, ţe Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 bolo prejednané 

na finančnej komisii a na pracovnom stretnutí poslancov a týka sa čerpania rezervného fondu 

na kapitálové výdavky, presunov medzi rozpočtovými poloţkami vo výdavkovej časti 

beţného rozpočtu a beţných výdavkov, týkajúcich sa aktivačnej činnosti z vlastných zdrojov. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 24/2013. 

 

  5./ Predaj pozemkov obce na základe schválených zámerov za cenu stanovenú 

znaleckými posudkami a schválenie Zámerov na predaj pozemkov obce pre žiadateľov, 

ktorí spĺňajú všetky podmienky na odkúpenie pozemkov za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom 

     Starosta obce informoval prítomných, ţe sa jedná o predaj pozemkov, ktorých zámer 

priameho predaja bol schválený nasledovnými uzneseniami: uznesenie č. 69/2012 – Ladislav 

Gruľo a Mária Horváthová, uznesenie č. 70/2012 – Ján Horváth a Oľga Horváthová, 

uznesenie č. 71/2012 – Bartolomej Darvaš a Alţbeta Darvašová a uznesenie č. 72/2012 – Ján 

Darvaš a Mária Darvašová. 

      Na základe uznesenia č. 17/2013, 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. 

K tomuto bodu boli prijaté nasledovné uznesenia: uznesenie č. 25/2013, uznesenie č. 

26/2013, uznesenie č. 27/2013 a uznesenie č. 28/2013. 

     Nakoľko tento bod bol rozšírený o schválenie Zámerov na predaj pozemkov obce pre 

ţiadateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky na odkúpenie pozemkov za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení na 

zverejnenie Zámerov priameho predaja pre nasledovných ţiadateľov : Štefan Horváth 

a manţelka Mária, Krh .Podhradie č. 500, Ladislav Gulykáš a manţelka Zuzana, Krh. 

Podhradie č. 533, Eva Grulyová, Krh. Podhradie č. 479, Ladislav Darvaš, Krh. Podhradie č. 

543, Ladislav Polyák a manţelka Eva, Krh. Podhradie č. 543/1, Robert Horváth a manţelka 



 3 

Erika, Krh. Podhradie č. 484, Mária Horváthová, Monika Horváthová a Aladár Horváth, Krh. 

Podhradie č. 537, Štefan Horváth a Denisa Horváthová, Krh. Podhradie č. 500, Ján Darvaš 

a Mária Darvašová, Krh. Podhradie č. 512 a Katarína Ţigová, Krh. Podhradie č. 483. 

Ţiadatelia Gabriel Horváth s manţelkou, Krh. Podhradie č. 489 a Robert Krištof, Krh. 

Podhradie č. 490, nespĺňajú podmienky na odkúpenie pozemkov z dôvodu nevyrovnania si 

svojich pozdĺţností voči obci. 

K tomuto bodu boli prijaté nasledovné uznesenia : uznesenie č. 29/2013, uznesenie č. 

30/2013, uznesenie č. 31/2013, uznesenie č. 32/2013, uznesenie č. 33/2013, uznesenie č. 

34/2013, uznesenie č. 35/2013, uznesenie č. 36/2013, uznesenie č. 37/2013 a uznesenie č. 

38/2013. 

 

 6./  Úprava uznesenia č. 32/2010 ohľadne odpredaja mliečnice pre firmu BEBEK-

FARM 

      Starosta obce prečítal pôvodné znenie uznesenia č. 32/2010 : „Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje odpredaj objektu pod parc. číslom 2606/10 /mliečnica/ a 2606/11 /sklad/ firme 

BEBEK FARM za účelom poľnohospodárskej výroby, ktorá bude nezávadná pre činnosť 

materskej školy. Cena odpredaja je 1.700,- Eur.“  Toto nesplnené uznesenie je potrebné 

doplniť o spôsob prevodu v zmysle § 9a, ods. 8, písm. E/ zákona č.  138/1991 Zb. K tomuto 

bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/2013. 

 

7./  Žiadosti o prenájom výkonu práva poľovníctva 

     Starosta obce uviedol, ţe obec obdrţala ţiadosť od poľovníckej organizácie Ostrý vrch 

Krásnorské Podhradie o prenájom výkonu práva poľovníctva na pozemkoch vo vlastníctve 

obce Krásnohorské Podhradie v celkovej výmere 43.705 ha. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 40/2013. 

 

8./ Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe z dôvodu zastaralého verejného osvetlenia je 

ekonomicky rentabilné  pristúpiť k výmene svietidiel za výhodnejšie, úspornejšie, kde úspora 

nákladov v krátkom období pokryje terajšiu výšku nákladov pri zabezpečení prevádzky 

verejného osvetlenia. Rekonštrukcia sa týka výmeny svietidiel, výmeny rozvodných skríň 

s príslušenstvom v obci a zároveň by sa vyriešilo  aj osvetlenie parkoviska pod hradom, ktoré 

by bolo financované  zo zdrojov poskytnutých obci zo sponzorských darov na úpravu areálu 

pod hradom. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/2013. 

 

9./ Správa starostu obce 

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

30.4.2013 : 

- Dňa 4.5.2013 sa uskutočnila tradičná oslava 1. Mája, spojená s retro sprievodom 

- Dňa 11.5.2013 bola Kráľovskej lúke zapálená vatra 
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- V mesiaci máj sa uskutočnili oslavy z príleţitosti Dňa matiek miestnymi 

organizáciami 

- V dňoch 28.-29.5.2013 sa zúčastnil na Sneme ZMOS v Nitre ako delegát 

- V mesiaci máj boli podané projekty, v ktorých sa uchádza obec o finančné prostriedky 

za účelom rekonštrukcie materskej školy, a to zateplenia a výmeny okien. V ďalšom 

sa obec uchádza o nenávratný finančný príspevok z Fondu sociálneho rozvoja 

s názvom Spolu pre tvorbu kumunitných aktivít, ochranu zdravia a životného 

prostredia MRk obce Krásnohorské Podhradie 

- V dňoch 7.-9.6.2013 vykonala organizácia Československý kastračný program 

kastráciu psov a mačiek v rómskej osade 

- Dňa 1.6.2013 bol Kemping uvedený do letnej prevádzky 

- Dňa 8.6.2013 nás navštívili pedagógovia z druţobnej obe Domoszló, s ktorými si 

pedagógovia z našej školy vzájomne vymenili svoje skúsenosti 

- Od 1.6.2013 opätovne pokračuje projekt Aktivačných prác cez Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny, kde je teraz  zaradených 100 občanov, projekt trvá do 30.11.2013 

- V súčasnosti prebieha rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu a posilovne na 

ulici Lipovej  

- Naďalej prebiehajú práce zaradenými občanmi do aktivačnej činnosti pri údrţbe 

verejných priestranstiev a obecných budov 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 42/2013. 

  

10./  Diskusia 

- p. Edita Csicsayová – poţiadala predsedu stavebnej komisie o preverenie stavu jarkov za 

záhradami, nakoľko prívalové daţde spôsobujú značné škody na majetku  

- p. Helena Dobošová – taktieţ poţiadala o preverenie stavu jarku pred rodinným domom 

stavebnou komisiou 

- p. Ondrej Hatvanský – upozornil na zanedbaný objekt vodného zdroja na banskej strane 

- p. Alţbeta Brutovská – upozornila na poškodenú strechu na budove bývalého obecného 

úradu na ulici Roţňavskej 

- p. Štefan Lükő – upozornil na odstránenie nesprávne osadenej  dopravnej tabule „STOP“ zo 

ţelezného mosta  

- viacerí obyvatelia upozornili na vandalizmus na cintoríne – predseda stavebnej komisie 

informoval o zámere osadenia kamier  

Na ďalšie pripomienky, týkajúce sa aktivačných prác, areálu pod hradom, spôsobu platenia za 

odpredané pozemky v rómskej osade a k programovým bodom prítomní dostali náleţité 

vysvetlenia. 

 

11./ Schválenie uznesení 

      Starosta obce poţiadal p. Ing. Ladislava Katonu, predsedu návrhovej komisie, aby 

oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami : 

Uznesenie č. 21/2013 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 25.6.2013 so začiatkom 

o 17,30 hod. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 22/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Ladislav Katona –

predseda komisie, Iveta Breznayová a Štefan Kún – členovia komisie. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 23/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012 

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

rok 2012 

c/ Hospodárenie podnikateľskej činnosti obce za rok 2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a/ Celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

b/ Zostatok finančných operácií v sume 73.288,- Eur  na : 

- vysporiadanie  schodku kapitálového rozpočtu v sume 52.386,- Eur, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- na tvorbu rezervného fondu v sume 20.902,- Eur, podľa § 15 ods. 1 písm. c/ zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , 

- pouţitie rezervného fondu na kapitálové výdavky  : Zberný dvor 20.902,- Eur 

c/ Vykonávať podnikateľskú činnosť len v oblasti, ktorá bude zisková a bude doplnkovým 

zdrojom financovania obce. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 24/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 a berie na vedomie účelovo 

určené prostriedky 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 25/2013 

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

parcely č. KN-C 2339/30 – zast. plocha o výmere 62 m2 a parc. č. KN-C 2339/31 – zast. 

plocha o výmere 74 m2, pre Ladislava Gruľa a Máriu Horváthovú, bytom Krásnohorské 

Podhradie č. 505, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu osobitného 
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zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 

20 rokov v uţívaní ţiadateľmi, za cenu, stanovenú na základe  znaleckého posudku vo výške 

758,88 Eur s tým, ţe všetky náklady, spojené s predmetným predajom, budú znášať kupujúci 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 26/2013 

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

parcely č. KN-C 2339/126 – zast. plocha o výmere 196 m2 a parc. č. KN-C 2339/127 – zast. 

plocha o výmere 65 m2, pre Jána Horvátha a Oľgu Horváthovú, bytom Krásnohorské 

Podhradie č. 542, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 

20 rokov v uţívaní ţiadateľmi, za cenu, stanovenú na základe  znaleckého posudku vo výške 

1.456,38 Eur s tým, ţe všetky náklady, spojené s predmetným predajom, budú znášať 

kupujúci 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 27/2013 

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

parcely č. KN-C 2339/131 – zast. plocha o výmere 237 m2 a parc. č. KN-C 2339/132 – zast. 

plocha o výmere 56 m2, pre Bartolomeja Darvaša a Alţbetu Darvašovú, bytom Krásnohorské 

Podhradie č. 489, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 

20 rokov v uţívaní ţiadateľmi, za cenu, stanovenú na základe  znaleckého posudku vo výške 

1.634,94 Eur s tým, ţe všetky náklady, spojené s predmetným predajom, budú znášať 

kupujúci                                                                                                                                      

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 28/2013 

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

parcely č. KN-C 2339/124 – zast. plocha o výmere 6 m2 , pre Jána Darvaša a Máriu 

Darvašovú, bytom Krásnohorské Podhradie č. 524, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/1991 Zb., z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako 

aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj 

rodinný dom, pozemky sú viac ako 20 rokov v uţívaní ţiadateľmi, za cenu, stanovenú na 

základe  znaleckého posudku vo výške 33,48 Eur s tým, ţe všetky náklady, spojené 

s predmetným predajom, budú znášať kupujúci 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 29/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/129 – zast. plocha o výmere 

220 m2 a parc. č. KN-C 2339/130 – zast. plocha o výmere 62 m2. Pozemok sa nachádza 

v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý je postavený 
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na pozemku parc.č. KN-C 2339/129 a parc. č. KN-C 2339/130, súp.č. 500, z dôvodu 

osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na 

dlhodobé uţívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, 

pozemky sú viac ako 20 rokov v uţívaní ţiadateľmi. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého 

posudku.   

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 30/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/25 – zast. plocha o výmere 288 

m2 a parc. č. KN-C 2339/106 – zast. plocha o výmere 50 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. 

Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý je postavený na 

pozemku parc.č. KN-C 2339/25 a parc. č. KN-C 2339/106, súp.č. 533, z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 

20 rokov v uţívaní ţiadateľmi. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 31/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/113 – zas. plocha o výmere 84 

m2 a parc. č. KN-C 2339/65  zast. plocha o výmere 426 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. Krh. 

Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadateľka vlastní dom, ktorý je postavený na 

pozemku parc.č. KN-C 2339/113 a parc. č. KN-C 2339/65, súp.č. 479, z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku ňou, na ktorom má postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 20 

rokov v uţívaní ţiadateľkou. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 32/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/109 – zast. plocha o výmere 44 

m2  a parc. č. KN-C 2339/110  zast. plocha o  výmere 77 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. 

Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý je postavený na 

pozemku parc.č. KN-C 2339/109 a parc. č. KN-C 2339/110, súp.č. 543, z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku ním, na ktorom má postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 20 

rokov v uţívaní ţiadateľom. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 33/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č.E- KN 448/2 – diel 2,zast. plochy o výmere 

20 m2  a parc. č. E-KN 448/2 – diel 3,  zast. plochy o  výmere 2 m2, parc.č. E-KN 448/2 – 

diel 4, zastavané plochy o výmere 45 m2, parc. č. E-KN 448/16 – diel 1 zastavané plochy 

o výmere 10 m2, parc. č. E-KN 448/17 – diel 5 zastavané plochy o výmere 5 m2, parc. č. E-
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KN 448/17 – diel 6 zastavané plochy o výmere 36 m2 a parc č. KN-C 2339/40 – diel 9, 

zastavané plochy o výmere 1 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite 

Rómskej osady, kde ţiadatelia vlastnia dom, ktorý je postavený na vyššie uvedených 

pozemkoch, súp.č. 543/1, z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii 

ţiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú 

postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 20 rokov v uţívaní ţiadateľmi. Cena sa 

stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 34/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/100 – zast. plocha o výmere 24 

m2,   parc. č. KN-C 2339/101  zast. plocha o  výmere 58 m2, parc. č. KN-C 2339/102, 

zastavaná plocha o výmere 18 m2, parc. č.  KN-C 2339/103 zastavaná plocha o výmere 151 

m2 a parc. č. KN-C 2339/104 zastavaná plocha o výmere 7 m2. Pozemok sa nachádza v k.ú. 

Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadatelia vlastnia dom, ktorý je postavený na 

pozemku parc.č. KN-C 2339/100, parc. č. KN-C 2339/101, parc. č. KN-C 2339/102, parc. č. 

KN-C 2339/103 a parc. č. KN-C 2339/104, súp.č. 484, z dôvodu osobitného zreteľa, 

spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie 

sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 

20 rokov v uţívaní ţiadateľmi. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 35/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/148 – zast. plocha o výmere 

268 m2,   parc. č. KN-C 2339/149  zast. plocha o  výmere 111 m2.  Pozemok sa nachádza 

v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadatelia vlastnia dom, ktorý je 

postavený na pozemku parc.č. KN-C 2339/149, parc. č. KN-C 2339/148,  súp.č. 537, 

z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom 

na dlhodobé uţívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, 

pozemky sú viac ako 20 rokov v uţívaní ţiadateľmi. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého 

posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 36/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/142 – zast. plocha o výmere 

250 m2  a parc. č. KN-C 2339/143  zast. plocha o  výmere 41 m2. Pozemok sa nachádza 

v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadatelia vlastnia dom, ktorý je 

postavený na pozemku parc.č. KN-C 2339/142 a parc. č. KN-C 2339/143,  z dôvodu 

osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov.  Cena sa stanovuje v zmysle 

znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 
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Uznesenie č. 37/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/140 – zast. plocha o výmere 

167 m2,   parc. č. KN-C 2339/141  zast. plocha o  výmere 96 m2.  Pozemok sa nachádza 

v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadatelia vlastnia dom, ktorý je 

postavený na pozemku parc.č. KN-C 2339/140, parc. č. KN-C 2339/141,  z dôvodu 

osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na 

dlhodobé uţívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený svoj rodinný dom, 

pozemky sú viac ako 20 rokov v uţívaní ţiadateľmi. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého 

posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 38/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemok, parc. č. KN-C 2339/62 – zast. plocha o výmere 355 

m2  a parc. č. KN-C 2339/156  zast. plocha o celkovej výmere 76 m2. Pozemok sa nachádza 

v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómskej osady, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý je postavený 

na pozemku parc.č. KN-C 2339/62 a parc. č. KN-C 2339/156,  z dôvodu osobitného zreteľa, 

spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa, ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie sporného 

pozemku ňou, na ktorom má postavený svoj rodinný dom, pozemky sú viac ako 20 rokov 

v uţívaní ţiadateľkou. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 39/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpredaj objektu pod parc. číslom 2606/10 /mliečnica/ 

a 2606/11 /sklad/ firme BEBEK FARM za účelom poľnohospodárskej výroby z dôvodu 

osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o nevyuţitý a nepotrebný majetok obce podľa § 9a, ods. 

8, písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. za cenu 1.700,- Eur. 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 40/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer prenájmu výkonu práva poľovníctva pre Poľovnícku 

organizáciu Ostrý vrch Krásnohorské Podhradie, na pozemkoch vo vlastníctve obce 

Krásnohorské Podhradie v celkovej výmere 43,7005 ha. 

Hlasovanie :     za :    7   proti :   0    zdrţal sa :   1/Baffy 

Uznesenie č. 41/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výmenu svietidiel na verejnom osvetlení, výmenu 

rozvodných skríň s príslušenstvom a osvetlenie parkoviska pod hradom  Krásna Hôrka s tým, 

ţe zabezpečenie osvetlenia parkoviska areálu pod hradom Krásna Hôrka sa vykryje zo 

zdrojov poskytnutých obcí zo sponzorských darov na úpravu areálu pod hradom 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

Uznesenie č. 42/2013 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce 

Hlasovanie :     za :    8   proti :   0     zdrţal sa :   0 

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 : 

MVDr. Július Ferenc 

Peter Török 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


