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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011 

Program: 

1./ Otvorenie 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./ Kontrola plnenia uznesení 

4./ Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce 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./ Schválenie odmien poslancov OZ, členom komisií a zapisovateľom v zmysle zásad 

odmeňovania 

6./ Schválenie právnej úpravy VZN č. 1/2009 o miestnych daniach na území obce 

Krásnohorské Podhradie 

7./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2011 

8./ Schválenie rozpočtového provizória 

9./ Odovzdanie kanalizácie, ČOV a vodovodu rómska osada do správy VVS a.s. 

10./ Správa starostu obce 

11./ Diskusia 

12./ Schválenie uznesení 

13./ Záver 

 

Prítomní poslanci: MVDr. Július Ferenc, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan 

Jánosdeák, Peter  Török, Iveta Breznayová, Ľudovít Baffy, Robert Darvaš. 

 

Prítomný hlavný kontrolór obce : p. 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. 137/2011. 

 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to p. Štefan Kún a p. Ľudovít Baffy. 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda – p. Ing. Štefan Jánosdeák, 

členovia : p.MVDr. Július Ferenc  a  p. Ing. Ladislav Katona. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 138/2011. 

 

3./ Kontrola plnenia uznesení 

     Kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 22.11.2011 previedol hlavný kontrolór obce p. Ing. 

Oto Badín nasledovne:  

 

Uznesenia č. 129/2011, 130/2011, 131/2011, 131/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011, 

135/2011 a 136/2011 sú považované za splnené, nakoľko nie sú viazané k termínom. 

     K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 139/2011. 
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4./  Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce 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 k tomuto bodu uviedol, že návrh VZN bol vyvesený dňa 1.12.2011 a zároveň 

bol prejednaný aj na zasadnutí  finančnej komisie.  K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

140/2011. 

 

5./ Schválenie odmien poslancov OZ, členom komisií a zapisovateľom v zmysle zásad 

odmeňovania 

     Starosta obce predložil na schválenie návrh odmien pre poslancov, členov komisií 

a zapisovateľov v zmysle zásad odmeňovania, ktoré bolo schválené OZ dňa 14.1.2011 

uznesením č. 14/2011 a jeho dodatku, ktorý bol schválený OZ dňa 31.3.2011 uznesením č. 

49/2011. Uznesením OZ č. 124/2011 bolo predsedom komisií uložené, aby predložili 

v termíne do 30.11.2011 vyhodnotenie činnosti svojich komisií s návrhom na vyplatenie 

odmien pre členov komisií podľa účasti na jednotlivých zasadnutiach. Starosta obce 

konštatoval, že predsedovia komisií  túto úlohu splnili a v stanovenom termíne návrhy 

predložili. Celková suma odmien činí 7.929.- Eur. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

141/2011. 

 

6./  Schválenie právnej úpravy VZN č. 1/2009 o miestnych daniach na území obce 

Krásnohorské Podhradie 

     Starosta obce požiadal poslancov o schválenie právnej úpravy VZN č. 1/2009 o miestnych 

daniach na území obce Krásnohorské Podhradie, ktoré bolo schválené dňa 16.12.2009 

uznesením č. 131/2009, s tým,  že ostáva v nezmenenej podobe platné aj na rok 2012. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 142/2011. 

 

7./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2011 

     Starosta obce informoval prítomných, že návrh tohto rozpočtového opatrenia bol 

prerokovaný na zasadnutí  finančnej komisie dňa 8.12.2011. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 143/2011. 

 

8./ Schválenie rozpočtového provizória 

     Starosta obce informoval prítomných o tom, že nakoľko obec k 1.1.2012 nebude mať 

schválený rozpočet na rok 2012, je nutné schváliť rozpočtové provizórium od 1.1.2012 do 

času schválenia nového rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 144/2011. 

 

9./  Odovzdanie kanalizácie, ČOV a vodovodu rómska osada do správy VVS a.s. 

     Starosta obce predložil návrh poslancov OZ a finančnej komisie  na odovzdanie 

kanalizácie, ČOV a vodovodu v rómskej osade do správy VVS a.s.  Dôvodom návrhu je 

veľmi vysoká nerentabilita prevádzkovania týchto zariadení a obec ročne stráca cca 70 – 80 

tisíc Eur. Tieto finančné prostriedky by sa efektívnejšie mohli využiť , napr. na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií. K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 145/2011 a 146/2011. 
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10./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ nasledovne: 

- Bola prevedená rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí – 

ulica Lipová, časť 1. – stavba bola ukončená, 

- V obci sa osadila vianočná svetelná výzdoba, 

- Dňa 3.12.2011 sa uskutočnilo kultúrne podujatie  „ MISS Krásnohorské Podhradie“ 

- Dňom 31.12.2011 sa končí terajšia dohoda s Úradom práce ohľadne aktivačných prác. 

Je prognóza opätovného začatia programu od 9.1.2011. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 147/2011. 

 

11./ Diskusia 

-  P. MVDr. Navrhuje prijať uznesenie na schválenie dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve, 

týkajúcej sa kúpy pozemku pod zdravotným strediskom a zároveň prijať uznesenie, aby 

hlavný kontrolór obce preveril, či uznesenia č. 133/2011 a 134/2011 sú prijaté v súlade so 

zákonom. K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 148/2011 a 149/2011. 

- Starosta obce na požiadanie občanov prečítal zoznam odmien poslancov a členov  komisií 

- Starosta obce na požiadanie občanov podal správu o výške nedoplatkov na daniach 

a poplatkoch 

a o stave finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch Obecného úradu k 8.12.2011 

 

12./ Schválenie uznesení   

     Starosta obce požiadal p. Ing. Štefana Jánosdeáka, predsedu návrhovej komisie, aby 

oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami. 

 

Uznesenie č. 137/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 15.12.2011 so začiatkom 

o 17.30 hod. 

Hlasovanie :     za :   8                    proti :   0                              zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 138/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Štefan 

Jánosdeák, členovia : MVDr. Július Ferenc  a  Ing. Ladislav Katona. 

Hlasovanie :     za :   8                    proti :   0                              zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 139/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, predloženú hlavným 

kontrolórom obce, p. Ing. Badínom. 

Hlasovanie :     za :   8                    proti :   0                              zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 140/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 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                    proti :   0                              zdržal sa :   0 
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Uznesenie č. 141/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmien pre poslancov OZ, členom komisií 

a zapisovateľom v zmysle zásad odmeňovania za rok 2011 v celkovej výške 7.929,- Eur. 

 Hlasovanie :     za :   7                   proti :   0                              zdržal sa :   1 /MVDr. J. 

Ferenc/ 

 

Uznesenie č. 142/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje právnu úpravu VZN č. 1/2009 o miestnych daniach na území 

obce Krásnohorské Podhradie, ktoré bolo schválené dňa 16.12.2009 uznesením č. 131/2009, 

s tým, že ostáva v nezmenenej podobe platné aj na rok 2012. 

Hlasovanie :     za :   6                   proti :   1/MVDr. J Ferenc/          zdržal sa :   1 /Török P./ 

 

Uznesenie č. 143/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2011 

Hlasovanie :     za :   6                   proti :   1/MVDr. J Ferenc/          zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 144/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od 1.1.2012 až do schválenia nového rozpočtu obce na rok 

2012 rozpočtové provizórium v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Hlasovanie :     za :   8                   proti :   0                                       zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 145/2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce 

ohľadne problematiky kanalizácie a ČOV do 31.1.2012. 

Hlasovanie :     za :   8                   proti :   0                                       zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 146/2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zostaviť súpis občanov obce napojených na 

kanalizáciu a následne prijať opatrenie voči občanom nerešpektujúcim zákon č. 442/2002 

o vodách. 

Hlasovanie :     za :   8                   proti :   0                                       zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 147/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce. 

Hlasovanie :     za :   8                   proti :   0                                       zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 148/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve týkajúcej sa kúpy pozemku 

pod zdravotným strediskom, ktorý vypúšťa z kúpnej zmluvy čl.II, bod 2.5 v celom rozsahu. 

Hlasovanie :     za :   7                   proti :   0                                       zdržal sa :   1 /Š. Kún/ 
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Uznesenie č. 149/2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi obce, aby  preveril uznesenia č. 

133/2011 a 134/2011 či sú v súlade so  zákonom 

Hlasovanie :     za :   8                   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 : 

Štefan Kún 

Ľudovít Baffy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


