
Uznesenia obecného zastupiteľstva Krásnohorské Podhradie

Rok 2009

Zasadnutie dňa 22.1.2009

Uznesenie č. 1/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  22.1.2009 so zmenou 
programu rokovania a to bod č. 6 sa presúva pred bod č. 5.  

Uznesenie č. 2/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Tibor Baffi, MVDr. Július 
Ferenc, Ing. Peter Prékop.

Uznesenie č.  3/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rozpočtovom provizóriu v hospodárení 
obce od 1.1.2009 do doby schválenia rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na rok 2009. 

Uznesenie č.  4/09
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj budovy zdravotného strediska, nakoľko budova 
slúži verejnému záujmu. 

Uznesenie č. 5/09
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu pozemku parc. číslo 45/4 – zastavané plochy 
o výmere 443 m2 za cenu 35 € za 1 m2 na základe predloženej ponuky p. Hrivnákovej.

Uznesenie č. 6/09
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Fábriho ohľadne preplatenia ceny osadenej rúry 
pod miestnou komunikáciou na ulici Osloboditeľov v sume 15.000,- Sk (497,91 €).

Uznesenie č. 7/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup mikrofónu v hodnote do 66,39 € pre Farský úrad Krh. 
Podhradie.

Uznesenie č.  8/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb obcou Krh. 
Podhradie. 

Uznesenie č. 9/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku za úradnú cenu a to 6 € 
za 1 m2 parc. číslo 663/1 po hranicu pozemkov 627/4 a 627/3 s podmienkou úpravy chodníka 
na vlastné náklady v šírke 1,5 m pre žiadateľa Mária Macka. 

Uznesenie č.  10/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá správcovi cintorína zabezpečiť výrub 3 ks stromov a to jedlí, 
s tým, že z obecného rozpočtu budú vyčlenené prostriedky vo výške cca 1.200,00 €.

Uznesenie č.  11/09



Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom starostu obce uzavrieť diskusiu ohľadne výstavby 
rodinných domov na ulici Tichej. 

Uznesenie č.  12/09
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vo veci jednania ohľadne pozemku pod 
zdravotným strediskom a to vo veci výmeny alebo odkúpenia pozemku.    

Uznesenie č.  13/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v obci firmou Premier Consulting Komárno za sumu 996,00 €.  V prípade úspešnosti projektu 
OZ schvaľuje odmenu vo výške 5 % z oprávnených nákladov, minimálne však 1.660,00 €.

Uznesenie č.  14/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezplatným napojením sa Urbárneho pasienkového a  
pozemkového spoločenstva Krh. Podhradie na trafostanicu nachádzajúcu sa v areály bývalého 
VKK.

Zasadnutie dňa  17.2.2009

Uznesenie č. 15/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  17.2.2009 s tým, že bod č.7 
sa posúva pred bod č. 5.    

Uznesenie č. 16/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby JUDr. Katarína Balážová poskytovala právne 
poradenstvo pre obecné zastupiteľstvo.    
      
Uznesenie č. 17/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, 
František Bernáth.
  
Uznesenie č. 18/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej 
činnosti za rok 2008 a ukladá OcÚ predložiť stanovisko k zisteným nedostatkom. 

Uznesenie č.  19/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce spracovať zoznam právnych 
predpisov, VZN, smerníc, ktoré t. č. chýbajú obecnému úradu do najbližšieho riadneho 
zasadnutia OZ. 

Uznesenie č.  20/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke  predložiť prehľad nevybavených sťažností 
občanov podaných v roku 2008 na marcové zasadnutie OZ. 

Uznesenie č. 21/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájomného za prenajaté priestory v budove bývalej 
pošty pre Slovak telekom vo výške 20 € za 1m2 na jeden kalendárny rok.

Uznesenie č.  22/09



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia so 
štrukturálnych fondov, v prípade úspešnosti zabezpečí spoluúčasť vo výške 5 % oprávnených 
nákladov.  

Uznesenie č.  23/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednotný členský čitateľský poplatok v miestnej knižnici vo 
výške 1€.

Uznesenie č.  24/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Uznesenie č.  25/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce pozvať na najbližšie mimoriadne zasadnutie OZ 
p. Hrivnáka. 

Uznesenie č.  26/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie rómskej komisie o p. Mariana Freivolta. 

Mimoriadne zasadnutie dňa 26.2.2009

Uznesenie č. 27/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň  26.2.2009.   

Uznesenie č. 28/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Emil Hatvanský, MVDr. Július 
Ferenc a Ing. Peter Prékop

Uznesenie č. 29/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu v lehote do 6.3.2009 vyžiadať stanovisko od 
hlavnej kontrolórky k návrhu uznesenia na odpredaj bytovky. Zároveň obecný úrad pripraví 
kompletné znenie uznesenia  na najbližšie zasadnutie OZ.    

Uznesenie č. 30/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii cestovného ruchu a finančnej komisii podať stanovisko 
k žiadosti p. Kerekesa ohľadne vysporiadania pozemkom na najbližšie zasadnutie OZ. 

Uznesenie č.  31/09
Obecné zastupiteľstvo po dohode so starostom obce stanovuje stránkové hodiny starostu obce 
na to nasledovne:
Pondelok:   8,00 - 10,00
Streda     : 15,00 – 17,00
Piatok     :   8,00 – 9,00 

Uznesenie č.  32/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce vypracovať odborné stanovisko 
k návrhu Programového rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na rok 2009 a výhľadového 
rozpočtu na roky 2010 – 2011.



Zasadnutie dňa 10.3.2009

Uznesenie č. 33 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  10.3.2009 s tým, že bod č.7 
sa posúva pred bod č. 6.    

Uznesenie č. 34/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Emil Hatvanský, MVDr. Július 
Ferenc a Ing. Peter Prékop. 

Uznesenie č. 35/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce  vypracovať návrh Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Krásnohorské Podhradie a zabezpečiť ich zverejnenie a do 
najbližšieho zasadnutia OZ ho pripraví na schválenie po pripomienkovaní. 

Uznesenie č.  36/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
uznesenia na odpredaj bytovky a doporučuje postupovať podľa predchádzajúceho uznesenia. 

Uznesenie č.  37/09
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí uznesením č. 37 /2009 zo dňa 10.3.2009
Vyhlasuje v zmysle § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 21. apríl  2009 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce 
Krásnohorské Podhradie na 0,25 úväzok (10 hodín týždenne) určuje požiadavky, ktoré musí 
spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

- úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru + minimálna 10 ročná prax 
v obore,

      alebo 
- ukončené  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického resp. právneho smeru + 

minimálna 5 ročná prax v obore,  
náležitosti prihlášky, ktoré musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- prípadne iné doklady o ďalšom vzdelávaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej 

pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

termín doručenia prihlášky:     7. apríl 2009 do 15,00 hod. 
platí odtlačok prezentačnej pečiatky podateľne Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradie.
miesto odovzdávania prihlášok: podateľňa Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí .

Uznesenie č. 38/09
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie chýbajúcich 
VZN, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre obec osobou oprávnenou – právnikom a zároveň 
vyžiadať cenovú ponuku od 2 – 3 právnických subjektov.  

Uznesenie č.  39/09



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zápisnicu z prejednania petície občanov za 
rekonštrukciu obecnej komunikácie na ulici Cintorínskej.   

Uznesenie č.  40/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k návrhu rozpočtu na rok 2009 – dodatok č. 1, ako aj jej slovné hodnotenie na dnešnom 
zasadnutí OZ s tým, že rozpočet je spracovaný podľa zákona.  

Uznesenie č.  41/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2009 a to:

- celkove príjmy spolu 1.392.955 €
- celkové výdavky spolu 1.368.600 € 
- s prebytkom hospodárenia 24.355 €

 a schvaľuje výhľadový rozpočet obce na roky 2010  a 2011. 

Zasadnutie dňa 14.4.2009

Uznesenie č. 42 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  14.4.2009.    

Uznesenie č. 43/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, 
Aladár Darvaš. 

Uznesenie č. 44/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Krásnohorské 
Podhradie. 

Uznesenie č.  45/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady pre určenie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností vo vlastníctve obce. 

Uznesenie č.  46/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu erbu obce v zmysle predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 47/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené žiadosti na prenájom pozemkov v areály pod 
hradom počas letnej turistickej sezóny a to v rozsahu ako v roku 2008 a pre p. Valériu 
Borsodyovú v čiastke 330,00 € od apríla 2009  do septembra 2009. 

Uznesenie č.  48/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevedenie prác v čiastke do 500,00 € za účelom údržby 
budovy Zdravotného strediska v zmysle predloženej žiadosti nájomcov v. 

Uznesenie č.  49/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponuku na „Spracovanie územného plánu obce 
Krásnohorské Podhradie“ architektonickou kanceláriou ARKA s.r.o. Košice. . 

Uznesenie č.  50/09



Obecné zastupiteľstvo predlžuje platnosť regulačného plánu obce ako územného plánu obce 
do doby spracovania Územného plánu obce“. 

Uznesenie č.  51/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce s pripomienkami.

Uznesenie č.  52/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie VZN obce p. JUDr. Mihalíkovou v zmysle 
spracovaného stanoviska. 

Uznesenie č.  53/09
Obecné zastupiteľstvo poveruje predsedu komisie cestového ruchu, aby  23.4.2009 o 18,00 
hod. zvolal komisiu aj za účasti poslancov k doriešeniu žiadosti p. Kerekesa ako aj petície 
občanov poskytujúcich ubytovacie služby. 

Uznesenie č.  54/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných bytov na ulici Pokrokovej č. 198 podľa 
zákona č. NR SR z 23. júna 1995 č. 151/1995 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa zákon NR SR č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Predaj bytov sa uskutoční na základe § 29a citovaného zákona. Cena bytov bola stanovená na 
základe § 18, cena pozemkov na základe § 18a. 

Uznesenie č.  55/09
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predloženou ponukou p. Žanety Hrivnákovej ohľadne 
prenájmu pozemku pri pošte.

Mimoriadne zasadnutie dňa 21.4.2009

Uznesenie č. 56/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, 
Aladár Darvaš, ktorá bude vykonávať aj funkciu volebnej komisie na voľbu hlavného 
kontrolóra obce.  

Uznesenie č. 57/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje neverejný spôsob hlasovania pri voľbe hlavného kontrolóra 
obce a to na pripravených hlasovacích lístkoch.    

Uznesenie č. 58/09
Obecné zastupiteľstvo na základe hlasovania zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ing. Ota 
Badína. Kandidáti dostali nasledovný počet hlasov:
Ing. Oto Badín – 5 hlasov
Ing. Štefan Kardos – 3 hlasy 

Zasadnutie dňa 12.5.2009

Uznesenie č. 59 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  12.5.2009.    



Uznesenie č. 60/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, MVDr. 
Július Ferenc a Ľudovít Baffy.   

Uznesenie č. 61/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania plnenia rozpočtu obce za I. 
štvrťrok 2009, s tým, že rozpočtové opatrenia navrhne finančná komisia na najbližšie 
zasadnutie OZ.

Uznesenie č.  62/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. 

Uznesenie č. 63/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vnútornú smernicu č. 1/2009 pre verejné obstarávanie. 

Uznesenie č.  64/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Krásnohorské Podhradie v združení Európske 
zoskupenie pre územnú spoluprácu s ručením obmedzením – Gemer – Borsad – Abov –
Zemplén. Skratka názvu zoskupenia je : EZUS RO GRAZ. 

Uznesenie č.  65/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Uznesenie č.  66/09
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN  obce Krh. Podhradie č. 2/2005 o poplatkoch súvisiacich so 
zvýšenými výdajmi s organizovaním sobášneho aktu a uvítania detí v obradných sieňach obce 
Krásnohorské Podhradie v plnom rozsahu. 

Uznesenie č.  67/09
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom pozemku na základe žiadosti p. Ľudovíta 
Mésznera. 

Uznesenie č.  68/09
Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.2 OPZP na realizáciu projektu 
Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokončenie I.etapy, v celkovej výške 462.328,47 
EURO / 13.928.107,49 SKK, ktorý je realizovaný pre obec Krásnohorské Podhradie a je 
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

výške 23.116,42 EURO/ 696.405,27 SKK .
d) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 23.116,42 EURO/ 696.405,27 

SKK.  

Uznesenie č.  69/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou betónovej garáže v cene cca 1 000,- € +  dovozné 
garáže. 

Zasadnutie dňa 9.6.2009



Uznesenie č. 70 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  9.6.2009.    

Uznesenie č. 71/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Leško, Hatvanský, 
Bernáth. 

Uznesenie č. 72/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrole hospodárnosti 
a efektívnosti pri nakladaní s majetkom, ktorý užíva obec a ukladá hlavnému kontrolórovi obce 
preveriť stav uvedený v správe hlavnej kontrolórky a dať veci do súladu so zákonom v súčinnosti so 
starostom obce a to v lehote do konca júla 2009.

Uznesenie č.  73/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2009 (Navýšenie príjmu 
z vlastníctva do rozpočtu). 

Uznesenie č. 74/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2009 ( Navýšenie výdavkov –
palivo, projekt na VO, projekt na dokončenie I. etapy kanalizácie). 

Uznesenie č.  75/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Uznesenie č.  76/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce riešiť petíciu občanov ohľadne pozemkových 
úprav v rómskej osade v zmysle zákona.

Uznesenie č.  77/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na úpravu mosta (tvz. Szentiványi 
most), ktoré boli vyčlenené z rozpočtu obce.  

Uznesenie č.  78/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá stavebnej a rómskej komisii preveriť stav vodného zdroja 
v rómskej osade, súčastne preveriť stav vodomerných šácht v osade u občanov napojených na 
vodovod ako aj výtokových stojanov. V ďalšom obecné zastupiteľstvo ukladá obci  
zabezpečiť výmenu hlavného vodomeru pod nádržou. 

Uznesenie č.  79/09
Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu stavebnej komisie súhlasí  s osadením 2 ks 
železných rúr o priemere 100 mm a výške 1 m na zamedzenie prejazdu motorových vozidiel 
na ceste nachádzajúcej sa medzi rodinnými domami p. Mésznera a p. Compelovej. 

Uznesenie č. 80/09

Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s vypracovaním štúdie sadovníckych úprav okolia nového 
obecného úradu. 

Mimoriadne zasadnutie dňa 25.6.2009



Uznesenie č.81/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň  25.6.2009.    
       
Uznesenie č. 82/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi 
a Ľudovít Gunár . 

Uznesenie č. 83/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Krásnohorské Podhradie za rok 2008 –
bez výhrad. 

Uznesenie č. 84/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie člena Rady školy, ul. Pokroková 199, Krh. 
Podhradie o poslanca p. Hatvanského. 

Uznesenie č. 85/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie – kanalizácia ulica 
Pokroková za zmluvnú cenu 2.822,00 € bez DPH.

Zasadnutie dňa 14.7.2009

Uznesenie č. 86 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  14.7.2009 s tým, že bod 
Rôzne sa doplňuje o ods. c) Plán práce hlavného kontrolóra obce 
  
Uznesenie č. 87/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Prékop, MVDr. Ferenc, 
Gunár . 

Uznesenie č. 88/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonaný audit obce za rok 2008. 

Uznesenie č.  89/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Uznesenie č.  90/09
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 
projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 

výške 31 000  eur.  

Uznesenie č.  91/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Družobnú dohodu medzi obcami Krásnohorské Podhradie 
a Berekfürdő. 

Uznesenie č.  92/09



Obecné zastupiteľstvo ukladá rómskej a stavebnej komisii vykonať súpis občanov, ktorí sú 
napojený na verejný vodovod rómska osada a vykonať súpis vybudovaných vodovodných 
šácht v rómskej osade a to do 30.9.2009. 

Uznesenie č.  93/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009. 

Uznesenie č. 94/09
Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí so žiadosťou p. Mikuláša Zubatého ohľadne odpustenia dane 
za užívanie verejného priestranstva. Zároveň ukladá OcÚ vyzvať p. Zubatého, o okamžité 
odtiahnutie obytného prívesu. Pokiaľ tak nebude vykonané do troch dní odo dňa doručenia 
výzvy, tak obytný príves bude odtiahnutý na náklady obce na strážené miesto.   

Uznesenie č. 95/09
Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí so žiadosťou p. Račka ohľadne zníženia resp. odpustenia 
dane za užívanie verejného priestranstva.

Uznesenie č. 96/09
Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí so žiadosťou p. Valérie Boršodiovej ohľadne zníženia  dane 
za užívanie verejného priestranstva.

Uznesenie č. 97/09
Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí so žiadosťou p. Kolomana Kerekeša  ohľadne zníženia  dane 
za užívanie verejného priestranstva.

Mimoriadne zasadnutie dňa 7.8.2009

Uznesenie č.98/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň  7.8.2009.    
       
Uznesenie č.99/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené rozpočtové opatrenie č.  3/09 v plnom znení.

Uznesenie č. 100/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje krátenie rozpočtu obce vo výdavkovej časti v dôsledku 
finančnej krízy v položkách kapitálové výdavky – nákup plánovaných pozemkov a budov 
v hodnote 108.212,18 €.

Uznesenie č. 101/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolu financovanie projektov v rámci Výzvy vyhlásenej 
Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU vo výške 5 % oprávnených 
nákladov podaných projektov – Podpora sociálnej inklúzie MRK – vzdelávanie pre všetkých  
nasledovne:

- Základná škola, Pokroková 199, Krh. Podhradie – 7.651,28 €,
      -     Základná škola s VjM s MŠ VjSaM, Lipová 115, krh. Podhradie – 5.378,00  €.  



Zasadnutie dňa 10.9.2009

Uznesenie č. 102 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  10.9.2009.
      
Uznesenie č. 103/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Bernáth, MVDr. Ferenc, 
Gunár . 
     
Uznesenie č. 104/09
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preskúmať cez štátne lesy možnosti odpredaja 
a vysporiadania pozemkov pod rodinnými domami v rómskej osade a možnosti odpredaja 
záujemcom.
Termín: do 15.10.2009  

Uznesenie č.  105/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť opravu výtlkov a nerovnosti pred 
mostom „Szentiványi“ cestou Správy ciest v Rožňave. 

Uznesenie č.  106/09
Obecné zastupiteľstvo žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť o písomné stanovisko 
k problému napojenia občanov Rómskej  osady na verejný vodovod  a to v termíne do 
18.9.2009.   

Uznesenie č.  107/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2009.  

Uznesenie č.  108/09
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje ďalšieho sobášiaceho p. Emila Hatvanského. 

Zasadnutie dňa 15.10.2009
     
Uznesenie č. 109 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  15.10.2009.    

Uznesenie č. 110/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:   Mgr. Ján Leško, Ing. Peter 
Prékop a Ľudovít Baffy. 

Uznesenie č. 111/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení.

Uznesenie č.  112/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedom rómskej a stavebnej komisie, aby na spoločnom 
zasadnutí zabezpečili podmienky vytvorenia občianskeho spoločenstva v rómskej osade, ktoré 
bude hospodáriť z vodou z miestneho vodovodu a to v termíne do 30.10.2009.  

Uznesenie č. 113/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 



Uznesenie č.  114/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje užívanie nábytku, ktorý nemá účtovnú hodnotu miestnou 
organizáciou Csemadoku.  

Uznesenie č.  115/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu s užívateľmi budovy 
a spôsob úhrady prevádzkových nákladov. 

Uznesenie č.  116/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so započatím zemných prác na vodovodnej prípojke od studne 
pod hradom, ďalej zabezpečiť aby uchádzajúce sa  firmy o zákazku predložili referencie 
a možný nástup termínu na stavbu. Zmluvu o dielo prerokovať v Rade OZ a predložiť 
obecnému zastupiteľstvu.  

Mimoriadne zasadnutie dňa 27.10.2009

Uznesenie č.117/09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje to, aby napojenie studne pod hradom na základe cenovej 
ponuky realizovala firma – Merica Pavol, Poprad za stanovenú cenu 9.699,00 €.

Uznesenie č. 118/09
Obecné zastupiteľstvo na základe zistených skutočností zistených podľa zápisnice finančnej 
a stavebnej komisie vyslovuje nedôveru starostovi obce.

Zasadnutie dňa 19.11.2009

Uznesenie č. 119 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  19.11.2009.   

Uznesenie č. 120/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:   František Bernáth, MVDr. 
Július Ferenc a Ľudovít Gunár. 

Uznesenie č. 121/09
Obecné zastupiteľstvo nedoporučuje prijať rozpočtové opatrenia č. 5 a 6.

Uznesenie č.  122/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti. 

Uznesenie č. 123/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 
  
Uznesenie č.  124/09

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ spracovať jedno spoločné rozpočtové opatrenie až do 
konca roka a predložiť ho na vyjadrenie finančnej komisii s odôvodnením v termíne do 
27.11.2009.   

Uznesenie č.  125/09



Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ spracovať odôvodnenie čerpania kapitálových výdavkov, 
ktoré sú čerpané len na 20 % a to v termíne do 27.11.2009.   

Uznesenie č.  126/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie projektu na vodu v rómskej osade v hodnote 
175,00 € s tým, že finančná komisia dá návrh na presun finančných prostriedkov. 

Uznesenie č.  127/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním Stanov spoločenstva v hodnote 300,00 € s tým, 
že finančná komisia dá návrh na presun finančných prostriedkov. 
Hlasovanie:    Za:  7                   Proti:          0            Zdržal sa:     0       

Mimoriadne zasadnutie dňa 16.12.2009

Uznesenie č. 128 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň  16.12.2009.    

Uznesenie č. 129/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:   Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, 
František Bernáth. 

Uznesenie č. 130/09
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku p. Prékopovej Kataríny k VZN o miestnych 
daniach na rok 2010.

Uznesenie č.  131/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach na území obce Krh. Podhradie na 
rok 2010.

Uznesenie č. 132/09
Obecné zastupiteľstvo presúva bod č. 5 mimoriadneho zasadnutia na riadne zasadnutie OZ.  

Uznesenie č.  133/09
Obecné zastupiteľstvo neprijíma rozpočtové opatrenia č.  5. 6 + do konca roka, nakoľko 
neboli písomne zdôvodnené požiadavky na úpravu formou rozpočtového opatrenia, čo ukladá 
zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách. Vo výsledkoch čerpania finančného rozpočtu 
na rok 2009 sú už zaevidované úpravy položiek a podpoložiek, ktoré neboli obecným 
zastupiteľstvom schválené, čím je porušený zákon 583/2004, § 14. 
Starosta obce do 10.12.2009 nepredložil písomne finančnej komisii požiadavku na 
vysvetlenie otázok zo spoločného zasadnutia zástupcov finančnej komisie a stavebnej komisie 
zo dňa 6.10.2009, ktoré boli predložené na mimoriadnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva 
dňa 27.10.2009. 

Uznesenie č.  134/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi obce úlohu preveriť či došlo k porušeniu 
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ako aj zákona č. 502/2001 o finančnej 
kontrole a zásad o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach obce Krásnohorské 
podhradie zo dňa 16.3.2004  a v prípade potvrdenia porušovania konať v zmysle zákona.

Uznesenie č.  135/09



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.

Uznesenie č.  136/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačné komisie na uskutočnenie fyzickej inventúry 
majetku obce k 31.12.2009, s tým že sumarizácia inventarizácie sa ukončí k 20.1.2010.

Uznesenie č.  137/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu - doplnenie ústrednej inventarizačnej komisie o p. 
Ligártovú, za predsedu stanovuje p. Mgr. Leška a členom ostáva p. MVDr. Ferenc. 

Uznesenie č.  138/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu v zložení: MVDr. Július Ferenc, Emil Hatvanský 
a František Bernáth na prešetrenie sťažnosti na starostu obce prijatej 3.8.2009.

Uznesenie č.  139/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, Tibor Baffi a Ľudovít 
Gunár na prešetrenie sťažnosti na hlavného kontrolóra obce  prijatej 20.11.2009.

Uznesenie č.  140/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v čiastke 200,00 € na 
vykrytie darčekov pre deti v hmotnej núdzi s tým, že prostriedky budú presunuté  z položky 
rómska osada. 

Uznesenie č.  141/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v čiastke 1.750,00 € na 
spracovanie projektu „Rozšírenie vodovodu Krh. Podhradie – Rómska osada“ s tým, že 
prostriedky budú presunuté z položky rómska osada. 

Uznesenie č.  142/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú čiastku 300,00 € na spracovanie stanov 
Spoločenstva Voda pre rómsku osadu z rezervy obce a schvaľuje 100,00 € na zabezpečenie 
registrácie občianskeho združenia Voda pre rómsku osadu z rezervy, alebo navýšenia 
príjmov. 

Uznesenie č.  143/09
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so žiadosťou p. Tibora Polyáka ohľadne prenájmu obecného 
bytu, nachádzajúceho sa na ulici Lipovej112 z dôvodu, že daný byt je v havarijnom stave, nie 
je vhodný na bývanie. Dom je určený na asanáciu. 

Zasadnutie dňa 22.12.2009

Uznesenie č. 144 /09
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  22.12.2009.    
Hlasovanie:    Za:  5                    Proti:          0            Zdržal sa:     1  (p. Bernáth)      

Uznesenie č. 145/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, Ľudovít 
Baffy a Emil Hatvanský  

Uznesenie č. 146/09



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 3.000,00 € v rámci 
originálnych kompetencie z kapitoly školská jedáleň na kapitolu školské kluby.

Uznesenie č.  147/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením lehoty na zaplatenie daňových nedoplatkov do 
konca januára 2010 na základe žiadosti Urbárneho a pasienkového spoločenstva Krh. 
Podhradie.  

Uznesenie č. 148/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá komisiám stavebnej, cestovného ruchu a finančnej prejednať 
a prijať stanovisko k žiadosti p. Kolomana a Eleny Kerekešovej, ohľadne zriadenia práva 
nájmu a to v termíne do 31.1.2010.  

Uznesenie č. 149/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom časti budovy bývalého OcÚ do 30.6.2010 pre p. 
Tibora Polyáka st., s tým že sa uzavrie nájomná zmluva a nájomca zaplatí zálohovú platbu za 
režijné náklady. 

Uznesenie č.  150/09
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predložené rozpočtové opatrenie č. 5 , nakoľko nebolo 
urobené v zmysle rozpočtových opatrení.

Uznesenie č.  151/09
žiaka v školských zariadeniach a dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh č. 2 na Dotácie na rok 2010 na prevádzku a mzdy na 
Krásnohorské Podhradie.    

Uznesenie č.  152/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov na výstavbu 
viacúčelového ihriska  vo výške min. 16.600,00 €.   

Uznesenie č.  153/09
Obecné zastupiteľstvo ukladá komisiám stavebnej a školskej, aby sa vyjadrilo k možnosti 
vybudovania viacúčelového ihriska, navrhli niektorú z možných variantov a doporučili 
lokalizáciu na umiestnenie stavby a to v termíne do 5.1.2010. 

Uznesenie č.  154/09
Obecné zastupiteľstvo ruší Radu obecného zastupiteľstva z dôvodu jej nefunkčnosti. 

Uznesenie č.  155/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výmenou pozemku pod zdravotným strediskom za susedný 
pozemok  navrhnutý starostom obce, t. j. zastavané plochy o výmere 546 m2  + záhrady 921 
m2, spolu o celkovej výmere 1.467 m2.  . 

Uznesenie č.  156/09
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s presunom kontrol na základe písomnej žiadosti hlavného 
kontrolóra obce. 
      


