Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.11.2011
Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2011
5./ Návrh uznesenia o kúpe pozemku pod zdravotným strediskom v súlade s Dodatkom č. 1
ku kúpnej zmluve
6./ Zrušenie uznesenia č. 79/2011 a jeho náhrada podľa skutočného zamerania pozemku
7./ Prejedanie zmluvy o dielo „ Rozšírenie vodovodu Krásnohorské Podhradie – Rómska
osada“
8./ Správa starostu obce
9./ Diskusia
10./ Schválenie uznesení
11./ Záver
Prítomní poslanci: MVDr. Július Ferenc, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan
Jánosdeák, Robert Darvaš, Peter Török, Iveta Breznayová, Juraj Juríni, Ľudovít Baffy
Prítomný hlavný kontrolór obce : Ing. Oto Badín
1./ Otvorenie zasadnutia previedol starosta obce p. Peter Bollo, privítal prítomných
poslancov a prítomných obyvateľov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Doplňujúce návrhy k programu neboli a bolo prijaté uznesenie č. 129/2011.
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to: p. Iveta Breznayová a Ing. Ladislav
Katona.
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení: p. Peter Török- predseda komisie, p.Štefan
Kún a Robert Darvaš – členovia komisie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 130/2011.
3./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení OZ previedol hlavný kontrolór obce p. Ing. Oto Badín
nasledovne:
Uznesenia č. 114, 115, 116, 117, 118 a 119/2011 sú splnené, uznesenie č. 120/2011 sa plní
priebežne, uznesenia č. 121/2011 a 122/2011 sú splnené, uznesenia č. 123/2011 a 124/2011
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budú vyhodnotené po termíne 30.11.2011, uznesenia č. 125, 126, 127/2011 sú splnené,
uznesenie č. 128/2011 – trvá, záverečná správa bude podaná starostovi. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 131/2011.
4./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2011
Starosta obce informoval prítomných, že návrh tohto rozpočtového opatrenia bol
prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov dňa 15.11.2011. Pripomienky k návrhu
rozpočtového opatrenia neboli a bolo prijaté uznesenie č. 132/2011.
5./ Návrh uznesenia o kúpe pozemku pod zdravotným strediskom v súlade s dodatkom
č. 1 ku kúpnej zmluve
Starosta obce informoval prítomných, že nakoľko v pôvodnom uznesení č. 93/2011
v znení : „ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku pod zdravotným strediskom za
cenu 17.000,- Eur za podmienky dojednania splátkového kalendára s majiteľom pozemku,
a to po 1.000,- Eur mesačne, počnúc prvou splátkou v septembri 2011“ neboli
vyšpecifikované parcely, ktoré budú predmetom prevodu, je nutné prijať uznesenie s
prihliadnutím na Dodatok č. 1 ku zmluve tak, aby boli vymedzené parcelné čísla, ktoré sú
predmetom prevodu. Jedná sa o parcely uvedené v zmluve a jej Dodatku č. 1 ku kúpnej
zmluve, a to: parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako pozemok parc.č. 12/1
o výmere 324 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 12/2
o výmere 196 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 12/3
o výmere 26 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 13 o výmere
921 m2, druh pozemku : záhrady.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.133/2011.
6./ Zrušenie uznesenia č. 79/2011 a jeho náhrada podľa skutočného zamerania pozemku
Starosta obce konštatoval, že uznesenie č.79/2011 ohľadne kúpy pozemku pre žiadateľa p.
Ladislava Jobbáďa bolo prijaté dňa 28.6.2011, kde menovaný požiadal o odkúpenie časti
pozemku pri rodinnom dome, ktorý tvorí prístupovú cestu k rodinnému domu a ktorý užíva
viac ako 25 rokov, s tou podmienkou, že po súhlase s prevodom, zameranie si zabezpečí
žiadateľ na vlastné náklady. V zmysle toho si p. Jobbáď dal vyhotoviť zameranie, ktorým sa
pôvodná časť parcely 1719/4 rozdelila na dve časti a vytvorila sa nová parcela a to pod číslom
1719/9 v zmysle geometrického plánu č. 86/2011 na odčlenenie parcely č. 1719/9. Túto
skutočnosť na základe vyžiadania Správy katastra je potrebné doložiť príslušným uznesením,
ktoré bolo prijaté pod číslom 134/2011. Uznesenie č. 79/2011 poslanci nezrušili.
7./ Prejednanie zmluvy o dielo „ Rozšírenie vodovodu Krásnohorské Podhradie“
Rómska osada
Starosta obce informoval prítomných, že sa zmluva nezmenila ale doplnil sa termín
ukončenia, a to: 31.12.2011. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 135/2011.
8./ Správa starostu obce
Starosta obce podal správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ nasledovne:
-

V rómskej osade bolo zaplavené elektrické vedenie, kde problém bol vyriešený
navozením zeminy,
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-

-

-

-

-

Zmluva o dielo – „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí“
– ulica Lipová, časť 1. V sume 67.999,66 Eur bola podpísaná a upravená v zmysle
návrhu poslancov OZ,
Dňa 27.10.2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho
fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2011. V zmysle tejto
zmluvy bol uskutočnený prieskum trhu na dodanie zákazky „ Z Krásnej Hôrky do
Betliara – peši i bicyklom“, kde boli oslovení traja uchádzači a najnižšiu cenu ponúkol
p. Ing. Jozef Soročin, Michalovce. Dotáciu je nutné vyúčtovať do 20.11.2011,
Dňa 9.11.2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. Dotáciu je nutné vyúčtovať do 30.11.2011,
Dňa 4.11.2011 bolo odovzdané stavenisko k stavbe Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Krásnohorskom Podhradí – ulica Lipová, časť 1 s tým, že k realizácii
stavby je potrebné mať zabezpečený stavebný dozor. V zmysle vyššie uvedeného bol
uskutočnený prieskum trhu – Výzva na predloženie ponuky, kde boli oslovení traja
uchádzači. Najnižšia cena bola ponúknutá firmou JLS UNI spol. s r.o. Rožňava
v celkovej cene 1.750,- Eur /ponuky podali ešte firmy Ersz-staving a firma Dobard/,
V rámci programu potravinovej pomoci v roku 2011 sa tento týždeň realizuje
rozdávanie múky a cestovín na základe predložených potvrdení o hmotnej núdzi a na
základe predložených výmerov poberateľov dôchodku starobného, predčasne
starobného a invalidného. V obci o túto pomoc prejavilo 439 občanov. K tomuto je
nutné konštatovať, že veľmi veľkú pomoc pri realizácii tohto programu poskytla
strana MOST – HÍD, bez jej záštity by bolo veľmi obtiažne túto pomoc realizovať,
V uplynulom období obec mala niekoľko kontrol, ako z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Rožňave, Inšpektorátu bezpečnosti práce Košice. Týmito kontrolami neboli
zistené žiadne nedostatky zo strany obce. Toho času prebieha priebežná kontrola zo
Sociálnej poisťovne Rožňava,
Dňa 21.11.2011 bola doručená na OcÚ podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od Ministerstva životného prostredia pre projekt Krásnohorské
Podhradie, kanalizácia a ČOV, SOO 01 Splašková kanalizácia, vetvy A2.2, A2.3. kde
výška príspevku činí 392.727,48 Eur.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 136/2011.

9./ Diskusia
- P. Ondrej Hatvanský upozornil poslancov, že na ulici Lipovej, kde prebieha rekonštrukcia,
sú odkryté kanalizačné príklopy a dochádza k znečisteniu kanalizačného potrubia a navrhuje
zabezpečiť prekontrolovanie kamerovým systémom na náklady firmy.
- Starosta obce oznámil, že dňa 23.11.2011 bude kontrolný deň a požiadal poslancov, aby sa
zúčastnili z dôvodu zistenia nedostatkov na tejto stavbe.
- P. Jozef Kún upozornil poslancov, že na ulici pred rodičovským domom je nevhodne
uložený pravdepodobne posypový materiál.
- Starosta obce prisľúbil, že zajtra preverí, kto dal súhlas na uloženie tohto materiálu.
- P. Dorota Majtányiová nanovo kritizovala postup pracovníčok OcÚ pri vybavovaní jej
záležitostí ohľadne výrubu daní a poplatkov, prístup k jej osobe pri osobnej návšteve úradu
v tejto záležitosti.
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- Hlavný kontrolór p. Ing. Oto Badín – na základe uznesenia č. 128/2011 vykonáva šetrenie
ohľadne ústneho podania sťažnosti p. Majtányiovej a cestou štatutárneho zástupcu podá
správu o výsledku.
- Manželia Štefan a Eva Kovácsovci verbálne útočili na starostu v osobných záležitostiach,
týkajúcich sa prepustenia p. Kovácsovej zo zamestnania a taktiež neposkytnutia záujmu zo
strany starostu pri požiari kotolne v ich rodinnom dome. Taktiež kritizovali organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a zaobchádzanie so služobným autom.
- Hlavný kontrolór p. Oto Badín upozornil prítomných, že riešenie osobných sporov nepatrí
do rokovania OZ.
10./ Schválenie uznesení
Starosta obce požiadal p. Petra Töröka, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil
prítomných s prijatými uzneseniami.
Uznesenie č. 129/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 22.11.2011 so začiatkom
o 17,30 hod.
Hlasovanie :

za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 130/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : p. Peter Török – predseda
komisie, p. Štefan Kún a p. Robert Darvaš – členovia komisie. Za overovateľov boli určení p.
Iveta Breznayová a Ing. Ladislav Katona.
Hlasovanie :

za : 9

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 131/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, predloženú hlavným
kontrolórom obce, p. Ing. Otom Badínom.
Hlasovanie :

za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 132/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2011.
Hlasovanie :

za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 133/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia č. 93/2011 o kúpe pozemkov, a to
parcely registra „C“, registrované na katastrálnej mape ako pozemok, parc. č. 12/1 o výmere
324 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 12/2 o výmere 196
m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 12/3 o výmere 26 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 13 o výmere 921 m2, druh
pozemku : záhrady, celkove za cenu 17.000,- Eur, ktorá bude uhradená do 31.12.2011.
Hlasovanie :

za : 7

proti : p. MVDr. J. Ferenc
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zdržal sa : 0

p. P. Török

Uznesenie č. 134/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre p. Ladislava Jobbáďa, parc. č. 1719/9
o celkovej výmere 129 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 86/2011 na oddelenie parc. č.
1719/9.
Hlasovanie :

za : 6

proti: p. MVDr. J. Ferenc

zdržal sa : 0

p. R. Darvaš, p. P. Török
Uznesenie č. 135/2011
Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou pre stavbu „ Rozšírenie vodovodu Rómska osada Krásnohorské Podhradie“.
Hlasovanie :

za : 9

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 136/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce.
Hlasovanie :

za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

11./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil.

Peter B o l l o
Starosta obce

Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová

Overovatelia :
Iveta Breznayová a Ing. Ladislav Katona
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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.11.2011
Program :
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2011
5./ Návrh uznesenia o kúpe pozemku pod zdravotným strediskom v súlade s Dodatkom č. 1
ku kúpnej zmluve
6./ Zrušenie uznesenia č. 79/2011 a jeho náhrada podľa skutočného zamerania pozemku
7./ Správa starostu obce
8./ Diskusia
9./ Schválenie uznesení
10./ Záver
Prítomní poslanci : MVDr. Július Ferenc, Robert Darvaš, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,
Prítomný hlavný kontrolór obce : Ing. Oto Badín
1./ Otvorenie previedol starosta obce a konštatoval, že prítomní sú len štyria poslanci, p. Juraj
Juríni, p. Ľudovít Baffy, p. Ing. Štefan Jánosdeák, p. Peter Török a p. Iveta Breznayová svoju
neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili. Nakoľko obecné zastupiteľstvo nie je uznášania
schopné, určil nový termín zasadnutia na 22.11.2011 so začiatkom o 17,30 hod. a zasadnutie
ukončil.

Peter B o l l o
Starosta obce

Zapisovateľ: E. Houzarová
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