Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.7.2012
Program :
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie
5./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2012
6./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
7./ Žiadosť p. Petra Juriniho o dlhodobý prenájom pozemku
8./ Žiadosť p. Ladislava Gulykáša a Zuzany Gulykášovej o odkúpenie pozemku
9./ Žiadosť p. Ladislava Darvaša o odkúpenie pozemku
10./ Žiadosť p. Evy Grulyovej o odkúpenie pozemku
11./ Oznámenie o zrušení členstva v komisii pre šport, kultúru a cestovný ruch
12./ Správa starostu obce
13./ Diskusia
14./ Schválenie uznesení
15./ Záver
Prítomní poslanci : MVDr. Július Ferenc, Štefan Kún, Iveta Breznayová, Ľudovít Baffy, Robert Darvaš,
Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Juraj Jurini, / Peter Török – ospravedlnená neúčasť /.
Ďalší prítomní : hlavný kontrolór obce Ing. Oto Badín a JUDr. Ladislav Csákó
1./ Otvorenie zasadnutia previedol starosta obce p. Peter Bollo, privítal prítomných poslancov,
prítomných obyvateľov obce, p. Soročinovú Annu – obstarávateľku územného plánu a p. Dezidera
Kovácsa – spracovateľa územného plánu. Po oboznámení prítomných s programom zasadnutia,
starosta obce navrhol vypustiť bod č. 4- Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie
z programu z dôvodu, že je nutné najprv doplniť jestvujúce Zásady hospodárenia s majetkom obce
v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko doteraz platné Zásady hospodárenia
s majetkom obce neobsahujú vymedzenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce
a to isté platí aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Návrh nových Zásad hospodárenia
s majetkom obce je v štádiu prípravy. Na základe toho taktiež navrhuje odročiť prejednanie
nasledovných bodov : č. 7, 8, 9 a 10. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/2012.
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2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice , a to p. Iveta Breznayová a p. Robert Darvaš.
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : p. MVDr. Július Ferenc - predseda komisie, p. Ing.
Ladislav Katona a p. Ing. Štefan Jánosdeák - členovia komisie. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 40/2012.
3./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol hlavný kontrolór obce p. Ing. Oto Badin nasledovne :
Na OZ, konanom dňa 22.5.2012 bolo prijatých 9 uznesení : uznesenia č. 19/2012 a 20/2012 sú
splnené, uzn. č. 21/2012 – OZ berie na vedomie kontrolu plnenie uznesení , predloženú hlavný
kontrolórom, tu je potrebné doplniť, že plnenie uznesenia č. 16/2012 bolo podrobne rozvedené
v písomnom vyhodnotení kontroly plnenia uznesení, ktoré tvorí prílohu kontroly plnenia uznesení.
Uznesenia č. 22/2012 a 23/2012 sú splnené, uznesenie č. 24/2012 – OZ schvaľuje zámer odpredaja
pozemku priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa, uvedeného v texte uznesenie pre p.. L.
Gulykáša s manželkou o výmere 237 m2 po 0,66 €/m2, t.j. za 156,42 €. Uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov /za 6/. Výkon tohto uznesenia pozastavil starosta obce podľa § 13 ods.
6. Toto uznesenie môže byť potvrdené 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov do dvoch mesiacov
podľa § 13 ods. 8. Uznesenia č. 25/2012, 26/2012, 27/2012 a 28/2012 sú splnené.
Na OZ, konanom dňa 27.6.2012, bolo prijatých 10 uznesení : uznesenia č. 29/2012, 30/2012,
31/2012, 32/2012, 33/2012, 34/2012, 35/2012, 36/2012, 37/2012 a 38/2012 sú považované za
splnené, nakoľko nie sú viazané k termínom splnenia.
Správa o kontrole plnenia uznesení za rok 2011 bolo doručená poslancom pred zasadnutím OZ dňa
27.6.2012 a tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/2012.
4./ Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie
Starosta obce požiadal p. JUDr. Ladislava Csákóa o podanie vyjadrenia k dôvodu odročenia
schválenia ÚP. P. JUDr. Csákó uviedol, že je potrebné vypracovať nové Zásady hospodárenia
s majetkom obce , zosúladiť s kogentnými právnymi normami a následne prijať uznesenie na
schválenie Územného plánu obce. Starosta obce navrhol preložiť schválenie ÚP obce na najbližšie
zasadnutie OZ.
5./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2012
Starosta obce v súlade s ods.2 písm.b/§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil OZ návrh na Rozpočtové
opatrenie č. 2/2012, ktoré bolo prejednané na zasadnutí finančnej komisie dňa 23.7.2012 v znení:
Zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume 15.791 €
Zvýšenie príjmových finančných operácií v celkovej sume 3.943 €
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Celkom príjmy – zvýšenie : 19.734 €
Zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume 15.791 €
Celkom výdavky – zvýšenie : 15.791 €
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky v sume : 3.120 €
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 42/2012.

6./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2012, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.5.2012 a zvesený bol 6.6.2012. Poslanci
navrhli doplniť tento plán o bod – kontrola Všeobecne záväzných nariadení obce.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 43/2012.
Nasledovné body boli uznesením č. 39/20012 vypustené z programu zasadnutia OZ :
7./ Žiadosť p. Petra Juriniho o dlhodobý prenájom pozemku
8./ Žiadosť p. Ladislava Gulykáša a Zuzany Gulykášovej o odkúpenie pozemku
9./ Žiadosť p. Ladislava Darvaša o odkúpenie pozemku
10./ Žiadosť p. Evy Grulyovej o odkúpenie pozemku
11./ Oznámenie o zrušení členstva v komisii pre šport, kultúru a cestovný ruch
Starosta obce predložil oznámenie p. Andrei Schmidtovej o zrušenie členstva v komisii pre šport,
kultúru a cestovný ruch.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 44/2012.
12./ Správa starostu obce
Starosta obce podal správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ dňa 27.6.2012 nasledovne :
-

-

Dňa 28.6.2012 bol vykonaný štátny stavebný dohľad stavby nachádzajúcej sa na ulici Lipovej
č. 112 – 113, kde sa konštatovalo, že budova je v havarijnom stave, následne bol vyhotovený
statický posudok, vec je v štádiu riešenia povolenia na odstránenie stavby,
V dňoch 5. – 9.7.2012 prebehla návšteva družobnej obce Csíkszentkirály, ktorej sa zúčastnila
6 členná delegácia z obce,
Naďalej prebiehajú práce v rámci projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 45/2012.
13./ Diskusia
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- poslanec p. Ing. Štefan Jánosdeák oznámil, že sa značne poškodil kamenný múr za rodinnými
domami pri Majeri, je nutné previesť opravu na zamedzenie ďalšieho poškodenia,
- poslankyňa p. Breznayová kritizovala stav areálu LZ, ktorý využívajú Obecné služby, je potrebné
previesť kosbu ,
- p. Gonosová, obyvateľka na ulici Cintorínskej, sa informovala o možnosť umiestnenia zrkadla na
uvedenú ulici v záujme bezpečnosti premávky na tomto úseku,
- p. Dobošová, obyvateľka na ulici Rožňavskej, požiadala o úpravu jarku na odvod dažďovej vody pri
jej rodinnom dome,
- p. Juraj Bernáth požiadal poslancov o vybavenie umiestnenia STOP tabule na moste z dôvodu
bezpečnosti prevádzky,
- viacerí občania požiadali poslancov o vysvetlenie ohľadne projektu úprava miestnych komunikácií
a ohľadne významu schválenia územného plánu.
14./ Schválenie uznesení
Starosta obce požiadal p. MVDr. Júliusa Ferenca, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil
prítomných s prijatými uzneseniami.
Uznesenie č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 26.7.2012 so zmenami – vypustenie
bodov č. 7 – 10 a presunutie bodu č. 4 na najbližšie zasadnutie OZ
Hlasovanie :

za :

8

proti :

0

zdržal sa :

0

Uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda – p. MVDr. Július Ferenc,
členovia komisie : p. Ing. Ladislav Katona a p. Ing. Štefan Jánosdeák, overovatelia zápisnice – p. Iveta
Breznayová a p. Robert Darvaš
Hlasovanie :

za :

8

proti :

0

zdržal sa :

0

Uznesenie č. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie :

za :

8

proti :

0

zdržal sa :

0

Uznesenie č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2012
Hlasovanie :

za :

7

proti :

0

zdržal sa :

Uznesenie č. 43/2012
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1 /p. J.Juríni/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
a kontrolu platnosti a vypracovania VZN
Hlasovanie :

za :

8

proti :

0

zdržal sa :

0

Uznesenie č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo ruší členstvo p. Andrei Schmidt v komisii pre kultúru, šport a cestovný ruch
Hlasovanie :

za :

8

proti :

0

zdržal sa :

0

Uznesenie č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce
Hlasovanie :

za :

8

proti :

0

zdržal sa :

0

15./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová

Peter B O L L O
Starosta obce

Overovatelia :
Iveta Breznayová
Robert Darvaš
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