Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2012
Program : 1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka školských zariadení a na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Krásnohorské
Podhradie
5./ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásnohorské Podhradie o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
6./ Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce
Krásnohorské Podhradie
7./ Všeobecne záväzné nariadenie
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

o zbere,

preprave

a zneškodňovaní

8./ Diskusia
9./ Schválenie uznesení
10./ Záver
Prítomní poslanci : Štefan Kún, Iveta Breznayová, Robert Darvaš, Ing. Štefan Jánošdeák,
Peter Tör֊ök, Ľudovít Baffy, MVDr. Július Ferenc, Juraj Jurini, Ing. Ladislav Katona –
ospravedlnená neúčasť.
Hlavný kontrolór – Ing. Oto Badín – neprítomný z dôvodu práceneschopnosti
1./ Otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, privítal prítomných poslancov, prítomných
obyvateľov obce a prítomných hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia. Zároveň
predložil návrh na doplnenie programu rokovania o nasledovné body:
a/ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 – ako
bod 8
b/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2012 – ako bod č. 9
c/ Súhrnná správa starostu obce za rok 2012 – ako bod č. 10
Poslanec p. MVDr. Július Ferenc vyslovil nespokojnosť s doplňujúcim návrhom starostu
k programu zasadnutia, nakoľko tieto navrhované body neboli prejednané na pracovnom
stretnutí poslancov a rozpočtové opatrenie č. 5/2012 nebolo prejednané na finančnej komisii.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 74/2012.
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to p. MVDr. Július Ferenc a Ing. Štefan
Jánosdeák.
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Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení : predseda komisie – p.
Štefan Kún, členovia komisie - p. Peter Török a p. Juraj Jurini.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 75/2012.
3./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení prečítal starosta obce, nakoľko hlavný kontrolór p. Ing. Oto
Badín z dôvodu práceneschopnosti sa zasadnutia nezúčastnil.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.11.2012 : č. 52/2012,
53/2012, 54/2012 a 55/2012 sú splnené, č. 56/2012 a 57/2012 sa plnia priebežne, č. 58/2012,
59/2012, 60/2012, 61/2012, 62/2012, 63/2012, 64/2012 sú splnené a 65/2012 sa plní
priebežne. Predložený návrh uznesenia k tomuto bodu nebol schválený, nakoľko poslanci
hlasovali nasledovne : za : 3 – Ing. Š. Jánosdeák, I. Breznayová a Ľudovít Baffy, proti : 2- Š.
Kún, MVDr. J. Ferenc, zdržali sa : 3 – J. Jurini, P. Török a R. Darvaš .

4./ Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školských zariadení a na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Krásnohorské
Podhradie
Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
21.11.2012 a zvesený bol dňa 6.12.2012 a neboli doručené žiadne pripomienky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 76/2012.
5./ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásnohorské Podhradie o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
21.11.2012 a zvesený bol dňa 6.12.2012 a neboli doručené žiadne pripomienky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 77/2012.
6./ Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Krásnohorské
Podhradie
Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
21.11.2012 a zvesený bol dňa 6.12.2012 a boli doručené pripomienky ohľadne plnenia od p.
Brutovskej Alžbety, ktoré boli sčasti zapracované do Návrhu VZN.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 78/2012.
7./ Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu
Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
21.11.2012 a zvesený bol dňa 6.12.2012 a boli doručené pripomienky ohľadne plnenia od p.
Brutovskej Alžbety, ktoré boli sčasti zapracované do Návrhu VZN.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 79/2012.
8./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
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Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2012 a uviedol, že plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2012 ,
zvesený bol 13.12.2012 a neboli doručené pripomienky.
Predložený návrh uznesenia k tomuto bodu nebol schválený, nakoľko poslanci hlasovali
nasledovne : Za : 4, proti : 1 – MVDr. J. Ferenc, zdržal sa : 3 – Ing. Jánosdeák, J. Jurini, P.
Török.
9./ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2012
Starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 5/2012 a uviedol, že sa
jedná o presuny medzi jednotlivými položkami. V príjmovej časti ide najmä o presuny
v rámci transferov pri školách, pri výdavkoch ide hlavne o výdavky na ČOV. P. MVDr. Július
Ferenc vytkol starostovi, že rozpočtové opatrenie nebolo prejednané na finančnej komisii.
Predložený návrh uznesenia k tomuto bodu nebol schválený, nakoľko poslanci hlasovali
nasledovne : Za : 4, proti : 1 – MVDr. J. Ferenc, zdržal sa : 3 – R. Darvaš, Š. Kún, J. Jurini.
10./ Súhrnná správa starostu obce za rok 2012
Starosta obce podal správu o činnosti za rok 2012 nasledovne :
- V januári bola opätovne podpísaná Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
ohľadne aktivačných prác, kde bolo prijatých 102 ľudí. Tento projekt trval od 9.1.2012 do
30.6.2012
- V januári sa uskutočnil futbalový turnaj – Memoriál Štefana Garbaša, taktiež v silovom
trojboji, spojený s tradičnou zabíjačkou,
- V januári sa uskutočnilo odovzdanie staveniska projektu Rekonštrukcia miestnych
komunikácií,
- Začiatkom roka navštívila našu obec komisia zo Svetovej banky, ktorá monitorovala činnosť
aktivačných prác,
- Formou projektov obec získala finančné prostriedky na vytvorenie chránenej dielne, ktoré je
financované cez Úrad práce počas dvoch rokov- V mesiaci február sa uskutočnil fašiangový maškarný ples pod záštitou Csemadoku,
- Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch dňa 18.2.2012 zorganizovala Valentínsky výstup
na Čipkov vrch,
- V mesiaci február sa uskutočnilo odovzdanie staveniska projektu Krásnohorské Podhradie –
infraštruktúra,
- V mesiaci február sa uskutočnilo odovzdanie staveniska „ Kanalizácia ulica Pokroková „
- Dňa 10.3.2012 vypukol na hrade rozsiahly požiar, ktorý zničil celú strechu hradu. Z toho
dôvodu bola v obci vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá trvala až do 16.3.2012. Z uvedeného
dôvodu našu obec navštívili významné osobnosti – v prvom rade dňa 21.3.2012 prezident
Slovenskej republiky p. Ivan Gašparovič, následne americký veľvyslanec p. Theodore
Sedgwick. V apríli obec založila Sponzorský účet za obnovu hradu a jeho okolia, kde prispela
vo výške 20.000,- € strana MOST –HÍD,
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- Dňa 1.5.2012 sa uskutočnil tradičný majáles v miestnom kempingu,
- V máji našu obec poctila návštevou konzulka z Maďarskej republiky p. Éva Cimbalmos,
- V júli sa opätovne spustil nový projekt na aktivačné práce , kde bolo zaradených 75
občanov. Projekt končí 31.12.2012,
- V dňoch 5. – 9.7.2012 prebehla návšteva družobnej obce Csíkszentkirály, na ktorej sa
zúčastnila 6 členná delegácia z obce,
- V auguste sa uskutočnila kolaudácia stavby – Rozšírenie vodovodu Krásnohorské Podhradie
- rómska osada,
- Dňa 18.8.2012 sa uskutočnilo tradičné podujatie VII. Krásnohorské hradné dni a bola
ukončená rekonštrukcia vstupnej brány k Pamätnej tabuli,
- V auguste sa skolaudovala stavba – Kanalizácia ulica Pokroková, vymaľované interiérové
priestory kultúrneho domu a dokúpilo sa kuchynské vybavenie,
- Projekt „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií „ sa po stavebnej stránke ukončil
v septembri,
- Obec musela riešiť aj problematiku nelegálnej zástavby v rómskej osade na súkromných
pozemkoch. Táto problematika zostáva naďalej otvorená,
- V októbri sa organizovali tradičné podujatia z príležitosti mesiaca úcty k starším,
- Po nekonečnom legislatívnom boji sa v novembri začalo s vyprataním stavby – Lipová 112
– 113 a následného rozoberania stavby v zmysle búracieho povolenia z roku 1987. Na miestne
stavby obec mieni vytvoriť záchytné parkovisko pre návštevníkov cintorína,
- Obec zabezpečila vianočnú výstavu a osadenie a osvetlenie vianočného stromu pri
kultúrnom dome. Dňa 15. decembra sa uskutoční v miestnom kostole Vianočný koncert.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 80/2012.
11./ Diskusia
- Poslanec p. Štefan Kún – reagoval na e-mail p. Brutovskej, adresovaný poslancom,
ohľadne doplnenia internetovej stránky Obecného úradu a oboznámil prítomných s činnosťou
komisie kultúry, športu a cestovného ruchu, ktorej je predsedom.
- P. Lükő Štefan – vyslovil nespokojnosť : s nedostatočným odhrňovaním snehu z ulíc,
navrhuje efektívnejšie využívať pracovníkov na aktivačných prácach, s vyhrievaním
a ozvučením v Dome smútku počas pohrebov. Požiadal o informáciu v miestnom rozhlase
o programe zasadnutia OZ.
- P. Brutovská Alžbeta – dala podnet na odstránenie dopravnej značky pred rodinným
domom p. Ľudovíta Mésznera , informovala sa ohľadne vytvorenia chránenej dielne
a požiadala starostu obce o podanie správ zo služobných ciest na jednotlivých zasadnutiach
OZ
- Starosta obce podal informáciu o vytvorení chránenej dielne, ktorej zamestnancom je p.
Dana Šoltésová, ktorá spĺňa podmienky na vytvorenie tejto dielne, nakoľko je zdravotne
postihnutá a náklady na prevádzku uhrádza Úrad práce
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- P. Zán Ladislav – upozornil na nelegálne ukladanie komunálneho odpadu a stavebného
materiálu na skládke na ulici Pačanskej a navrhuje osadenie rampy a zabezpečiť službu
z radov aktivačných pracovníkov počas otváracích hodín skládky, taktiež žiada písomne
požiadať vodárne na odstránenie nedostatkov pri chlórovaní vody pri VKK
- Viacerí prítomní kritizovali neúnosný stav výskytu túlavých psov v Rómskej osade .
Starosta obce podal informáciu o uskutočnenom spočítaní psov a tzv. legalizácii, kto je
majiteľom týchto psov v počte cca 195, o možnosti odchytu, umiestnenia psov
v útulkoch, o finančných nákladoch na zabezpečenie tejto akcie a vyslovil obavu nad
neefektívnosťou vynaložených finančných nákladov na zabezpečenie likvidácie túlavých psov
- Poslanec p. MVDr. Július Ferenc navrhol prijať uznesenie, aby starosta obce vypracoval
plán zasadnutí OZ na rok 2013 a požiadal starostu, aby správa starostu tvorila súčasť
materiálov na prejednanie a doručená s pozvánkou a ostatným materiálom pred zasadnutím
OZ. Uznesenie bolo schválené v bode č. 12 pod číslom 81/2012.

12./ Schválenie uznesení
Starosta obce požiadal p. Štefan Kúna, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil
prítomných s prijatými uzneseniami.
Uznesenie č. 74/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 14.12.2012 so začiatkom
o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom.
Hlasovanie : za : 7

proti : 1 /MVDr.J.Ferenc/

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 75/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – Štefan
Kún, Peter Török a Juraj Jurini
Hlasovanie : za : 8

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 76/2012
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení a na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce Krásnohorské Podhradie
Hlasovanie : za : 8

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 77/2012
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Krásnohorské Podhradie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Hlasovanie : za : 8

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 78/2012
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Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
území obce Krásnohorské Podhradie
Hlasovanie : za : 6
J.Jurini/

zdržal sa :

proti : 0

2 /R.Darvaš,

Uznesenie č. 79/2012
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území obce Krásnohorské Podhradie
Hlasovanie : za : 6
J.Jurini/

zdržal sa :

proti : 0

2 /R.Darvaš,

Uznesenie č. 80/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce
zdržal

Hlasovanie : za : 6
proti : 0
/Ľ.Baffy a Ing.Š.Jánosdeák neprítomní /

sa

:

0

Uznesenie č. 81/2012
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vypracovať plán zasadnutí OZ na rok 2013
Hlasovanie : za : 6

zdržal sa :

proti : 0

0

/Ľ.Baffy a Ing.Š.Jánosdeák neprítomní /
13./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Peter B O L L O
Starosta obce

Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová

Overovatelia :
MVDr. Július Ferenc
Ing. Štefan Jánosdeák
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