Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.3.2014
Program : 1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Doplnok : Kontrola plnenia uznesení
3./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014
4./ Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2014 – 2016
5./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
6./ Intenzifikácia a prevádzka ČOV
7./ Správa hlavného kontrolóra obce o prevedených kontrolách
8./ Správa starostu obce
9./ Diskusia
10./ Schválenie uznesení
11./ Záver
Prítomní poslanci : Štefan Kún, MVDr. Július Ferenc, Iveta Breznayová, Robert Darvaš,
Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy, Ing. Štefan Jánosdeák, Peter Török / Juraj Jurini –
ospravedlnená neúčasť
Hlavný kontrolór obce – Ing. Oto Badín – prítomný
1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal prítomných poslancov, prítomných obyvateľov
a oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhol doplnenie programu nasledovne – ako bod
č. 3 – Kontrola plnenia uznesení. Ostatné body sa číselne posúvajú. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 1/2014.
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : p. Iveta Breznayová a p. Ing. Ladislav
Katona.
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – p. MVDr. Július
Ferenc, členovia p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Robert Darvaš.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2/2014.
3./ Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Oto Badín
v nasledovnom znení : uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 12.12.2013 sa povaţujú za splnené,
nakoľko nie sú viazané k termínom . K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3/2014.
4./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014

1

Hlavný kontrolór obce p. Ing. Oto Badín predloţil stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu obce na rok 2014 a na výhľadové roky 2015 – 2016. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 4/2014.
5./ Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2014 – 2016
Starosta obce uviedol, ţe Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 bol
prejednávaný na zasadnutiach finančnej komisie v mesiacoch február a marec t.r. Následne
bol Návrh dňa 11.3.2004 zverejnený po dobu zákonom stanovenej lehoty. V danej lehote
neboli k Návrhu rozpočtu podané ţiadne pripomienky. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 5/2014.
6./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Oto Badín predloţil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2014, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 12.12.2014 a neboli podané ţiadne námietky
ani doplnky. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 6/2014.
7./ Intenzifikácia a prevádzka ČOV
Starosta obce uviedol, ţe problematika intenzifikácie ČOV bola podrobne prehodnotená na
pracovnom stretnutí poslancov OZ, nakoľko dlhodobo pretrváva problém s ČOV, na ktorej
bude nutné previesť modernizáciu a intenzifikáciu. Vysoké náklady na prevádzkovanie sú
zapríčinené nedostatočným predčistením odpadových vôd, z toho dôvodu je dôleţité
aplikovať technológiu mechanického predčistenia, čím by sa zefektívnilo čistenie odpadových
vôd a zabránilo by sa neúmerne vysokému opotrebovaniu čerpadiel. Ďalej je dôleţitá
intenzifikácia vybudovaním ďalšej nádrţe na 500 EO, čo je spojené s celkovou technológiou
a modernizáciou kalového hospodárstva. Ministerstvo Ţivotného prostredia SR vydalo výzvu,
na ktorú obec bude reagovať. Operačným cieľom tejto výzvy je odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU. K tomuto bodu boli prijaté
uznesenia č. 7/2014 uznesenie č. 8/2014.
8./ Správa hlavného kontrolóra obce o prevedených kontrolách
P. Ing. Oto Badín predloţil správu o nasledovných prevedených kontrolách:
- Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúce volebné obdobie 2007 – 2010
Kontrola
postupu
predaja
pozemkov
pod
domami
v rómskej
osade
Písomné správy dostali poslanci s materiálmi na rokovanie a tvoria súčasť zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 9/2014.
9./ Správa starostu obce
Starosta obce podal správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ, zo
dňa 12.12.2014 nasledovne :
- obec usporiadala silvestrovskú zábavu, ktorá však kvôli nízkemu záujmu bola zrušená
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- dňa 8.1.2014 bolo odovzdané stavenisko Zberného dvora, kde sa
s výstavbou spomínaného objektu

následne začalo aj

- dňa 11.1.2014 sa uskutočnil III. ročník Memoriálu Štefana Garbaša mladšieho
- dňa 15.2.2014 sa uskutočnila II. Valentínska túra na Čipkov vrch
- v zimných mesiacoch boli v obci zriadené sneţné čaty, vďaka ktorým sa aj počas dní
pracovného voľna darilo zabezpečovať v obci zimnú údrţbu miestnych komunikácií
- v mesiaci január a február 2014 sa starosta zúčastnil na kontrolných dňoch hradu Krásna
Hôrka, pri poslednom monitoringu prijal návštevu nového generálneho riaditeľa Slovenského
národného múzea p. doktora Jasaňa, ktorý ubezpečil starostu o tom, ţe bude transparentne
informovať o obnove hradu a poţiadal starostu o širšiu spoluprácu
- dňa 4.3.2014 sme zablahoţelali najstaršej obyvateľke obce, p. Anne Bernáthovej
z príleţitosti jej 100-tých narodenín
- dňa 15.3.2014 sa uskutočnilo prvé kolo voľby prezidenta SR, kde volebná účasť bola 37%
a poţiadal obyvateľov obce, aby sa zúčastnili na II. kole volieb čo v najväčšom počte
- v súčasnosti prebieha v našej obce vládny audit zo Správy finančnej kontroly Košice na
podnet občanov obce. S výsledkom auditu bude obecné zastupiteľstvo oboznámené na
najbliţšom zasadnutí OZ
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 10/2014.
10./ Diskusia
- Ing. Jánosdeák – navrhol osadiť na hlavnú cestu cestný radar v záujme bezpečnosti
prevádzky
- Juraj Bernáth – navrhuje osadiť dopravnú značku na ulici Pačanskej pri ţeleznom moste
a upozornil na zle osadené kanálové poklopy
- Ďalej vystúpili v diskusii : Š. Szaniszló – upozornenie prokurátora / petícia/, Ľ.Gunár –
problémy s vodou v rómskej osade – nedoplatky z dôvodu porúch, Ing. Z. Lázárová – odvoz
TKO – postup obce pri vymáhaní nedoplatkov, K. Prékopová – rekonštrukcia budovy klubu
dôchodcov, Š. Lükő – obecný vodovod – kritizoval dôvod odovzdania pre VVaK, L. Vozár –
zberný dvor – nárast nelegálnych skládok stavebného odpadu
- Starosta obce na základe dotazov viacerých prítomných o výmene ţiaroviek na verejnom
osvetlení v obci a v rómskej osade informoval prítomných, ţe v rómskej osade sa vybudovalo
verejné osvetlenie v rámci europrojektu, ktorého udrţateľnosť je 5 rokov

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 10/2014
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11./ Schválenie uznesení
Starosta obce poţiadal p. MVDr. Júliusa Ferenca, predsedu návrhovej komisie, aby
oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami :
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 27.3.2014 so začiatkom
o 17.00 hod. aj s pozmeňujúcim návrhom
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : MVDr. Július Ferenc, Ing.
Štefan Jánosdeák a Robert Darvaš a berie na vedomie určených overovateľov: Ing. Ladislav
Katona a Iveta Breznayová
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia
OZ dňa 12.12.2013
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k rozpočtu na rok 2014 a výhľadové roky 2015 a 2016
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na roky 2014 – 2016
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2014
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0
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Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje intenzifikáciu a modernizáciu ČOV Krásnohorské Podhradie
v rámci výzvy Ministerstva Ţivotného prostredia SR, prioritná os 1. Integrovaná ochrana
a racionálne vyuţívanie vôd
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby prevádzkovanie ČOV a kanalizácie naďalej zotrvalo
v hlavnej činnosti
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o prevedených
kontrolách v roku 2013 : Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúce volebné obdobie 2007
– 2010 a Kontrola postupu odpredaja pozemkov pod domami v rómskej osade.
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky p. Štefana Lükőa, p. Juraja
Bernátha, p. Ľudovíta Gunára, p. Ing. Zity Lázárovej, p. Štefana Szaniszlóa a p. Kataríny
Prékopovej
Hlasovanie :

za : 8

zdrţal sa : 0

proti : 0

12./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Peter B O L L O
starosta obce
Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová
Overovatelia :
Iveta Breznayová
Ing. Ladislav Katona
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