
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.3.2012

Program :

 1./ Otvorenie

 2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie

 3./ Kontrola plnenia uznesení

 4./ Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014 –schválenie

 5./ Žiadosť p. Ladislava Gulykáša  a Zuzany Gulykášovej o  odkúpenie pozemku

 6./ Zriadenie účtu obce na obnovu hradu Krásna Hôrka a okolia

 7./ Rôzne

 8./ Správa starostu obce

 9./ Diskusia

10./ Schválenie uznesení

11./ Záver

Prítomní poslanci  :   Štefan Kún, Peter Török, Iveta  Breznayová – z dôvodu pracovných 
povinností došla na zasadnutie neskôr,  Ľudovít Baffy, Robert Darvaš, Ing. Štefan Jánosdeák, 
Juraj Jurini / MVDr. Július Ferenc a Ing. Ladislav Katona – ospravedlnená neúčasť/.

Ďalší  prítomní  :  hlavný  kontrolór  obce  p.  Ing.  Oto  Badin  a účtovníčka  obce  p.  Helena 
Vanyová

1./  Otvorenie previedol   starosta  obce  p.  Peter  Bollo,  privítal  prítomných  poslancov 
a prítomných obyvateľov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia. Nakoľko poslanci 
nemali žiadne návrhy na prerokovanie do bodu č. 7 Rôzne, navrhol tento bod z rokovania OZ 
vypustený. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 12/2012.

2./ Určenie overovateľov  +  voľba návrhovej komisie

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to p. Ľudovít Baffy a p.  Robert Darvaš.

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda  p. Štefan Kún, členovia : p. Ing. 
Štefan Jánosdeák a Juraj Jurini.

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 13/2012.

3./ Kontrola plnenia uznesení

       Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.2.2012 previedol hlavný kontrolór 
obce p. Ing. Oto Badín nasledovne :
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Uznesenia  č.  1/2012,  2/2012,  3/2012  sú  splnené,   uznesenia   4/2012   a 5/2012  sa  plnia 
priebežne,  uznesenie č.   6/2012  splnené,  uznesenie č.  7/2012 trvá,  uznesenia  č.  8/2012, 
9/2012, 10/20102 a 11/2012 sú splnené.

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  14/2012.

4./ Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014 –schválenie

     Starosta obce predložil na schválenie Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014 
a uviedol, že návrh bol prerokovaný na  zasadnutí finančnej komisie a následne dňa 1.3.2012 
zverejnený po dobu zákonom stanovenej lehoty.  Obec k návrhu rozpočtu neobdržal žiadne 
pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy. 

      Starosta obce požiadal   p.  Ing.  Badína,   aby predložil  odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu na rok 2012. Nakoľko boli splnené zákonom stanovené opatrenia na 
prijatie  rozpočtu na rok 2012, hlavný kontrolór doporučuje schváliť rozpočet na rok 2012 
a doporučuje predložené návrhy rozpočtov na rok 2013 a 2014 brať na vedomie.  Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra tvorí súčasť zápisnice.

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  15/2012.

5./ Žiadosť p. Ladislava Gulykáša  a Zuzany Gulykášovej odkúpenie pozemku

      Starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o zastavanú  parcelu o výmere 237 m2, 
parc. č. 2339/106 a parc. č. 2339/5, ktorú žiadatelia dlhodobo užívajú a na základe uznesenia 
z r. 2005 bývalého zastupiteľstva majú právo na odkúpenie obecného pozemku do vlastníctva 
na základe vypracovaného geometrického plánu. Prítomní  občania vyslovili  nespokojnosť 
s odpredajom  obecných  pozemkov  pre  obyvateľov  rómskej  osady,  ktorí   postavili  svoje 
rodinné domy bez platných stavebných povolení aj  na pozemkoch,  ktoré sú v súkromnom 
vlastníctve, poslanci OZ prijali k tomuto bodu uznesenie č. 16/2012.

6./ Zriadenie účtu obce na obnovu hradu Krásna Hôrka a okolia

     Starosta obce informoval prítomných, že obec dostáva ponuky od viacerých darcov, ktorí 
sú ochotní prispieť nielen na obnovu hradu, ale aj na rozvoj areálu pod hradom, ktorý je vo 
vlastníctve obce a podmieňujú svoje finančné príspevky zriadením účtu obcou. Tento účet 
bude účelovo viazaný na podporu vyššie menovaných lokalít. Ďalšie podmienky, týkajúce sa 
spracovania darovacích zmlúv a ostatných záležitostí budú stanovené na najbližšom zasadnutí 
OZ.

      K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 17/2012.

7./  Rôzne – tento bod bol uznesením č. 12/2012 vypustený

8./ Správa starostu obce

     Starosta  obce  podal  správu  o činnosti  od  posledného  zasadnutia  OZ dňa  28.2.2012 
nasledovne :

- Dňa 29.2.2012 bolo odovzdanie staveniska „ Kanalizácia ulica Pokroková „

- Dňa   7.3.2012  prebehlo  prejednanie  Návrhu  územného  plánu  obce  s dotknutými 
inštitúciami a občanmi
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- Dňa 10.3.2012 sa uskutočnili  voľby do Národnej  rady SR, ktorých hladký priebeh 
narušil  požiar  hradu  Krásna  Hôrka  ,ktorý  vypukol  o 13,30  hodine.  Aj  napriek 
okamžitému  zásahu  dobrovoľného  hasičského  zboru,  profesionálneho  hasičského 
zboru  a dobrovoľníkov  z obce,  sa  tragédii  už  nepodarilo  zabrániť.  Dňa  10.3.2012 
z titulu tejto udalosti bola v obci o 15,10 hod. vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá 
trvala do 16.3.2012 do 15,10 hodiny

- Dňa 19.3.2012 sa začalo s dočasným  prekrývaním hradu, čomu predchádzalo ešte 
vypratávanie sutín  za pomoci poslancov a dobrovoľníkov obce

- Dňa 21.3.2012 navštívil obec prezident Slovenskej republiky p. Gašparovič. Taktiež 
popoludní  prebehlo  rokovanie  s generálnym   riaditeľom  Slovenského  národného 
múzea  a predstaviteľmi  Múzea  Betliar.  Vytvorili  sa  verejné  zbierky,  ktoré  boli 
iniciované zo strany Slovenského národného múzea, ZMO Horného Gemera a iných 
nadácií. Starosta prečítal  list   predsedu Správnej rady nadácie LINAJE

- Starosta  záverom  svojej  správy  vyslovil  poďakovanie  za  pomoc   poslancom  OZ, 
dobrovoľnému  hasičskému  zboru  v Krh.  Podhradí,  hasičskému  zboru  z Rožňavy, 
špeciálnej  jednotke  hasičského  zboru  z Humenného,  vojakom ozbrojených  zložiek 
z Rožňavy, Policajnému zboru, Obvodnému úradu odboru civilnej ochrany, riaditeľovi 
Základnej  školy na ulici  Pokrokovej  a v neposlednom rade obyvateľom obce,  ktorí 
boli ochotní pomôcť pri hasení, ako aj pri odstraňovaní následkov požiaru. K tomu 
bodu bolo prijaté uznesenie č. 18/2012.

9./ Diskusia

-   P.  Mária  Krapková  a ďalšie  členky  výboru  vedenia  Klubu  dôchodcov  vyslovili  svoj 
nesúhlas s rozhodnutím finančnej komisie o zrušení dohody za prácu pri upratovaní Klubu 
dôchodcov dňom 31.3.2012

- poslanci vysvetlili dôvod tým , že aj ostatné organizácie si svoje prenajaté priestory upratujú 
bez nároku na odmenu, nakoľko obec vynakladá značné finančné prostriedky na zaplatenie 
nákladov spojených s udržiavaním týchto priestorov /plyn, elektrina, voda, opravy, údržba/

-  P.  Vanyová  Helena  –  účtovníčka  Obecného  úradu  informovala  prítomných  o záveroch 
rokovania  finančnej  komisie,  týkajúcich  sa  odmien  na  základe  dožiadania  p.  Prékopovej 
Kataríny

- P.  Ondrej  Hatvanský, pracovník ČOV požiadal  predsedu stavebnej  komisie  o preverenie 
stavu kanalizačných poklopov

- P. Ladislav Zán – sa informoval ohľadne chlórovania vody – nádrž pri VKK

- starosta navrhuje obrátiť sa so sťažnosťou na VVS a.s. v Rožňave, nakoľko je v ich správe

- občania informovali  o zničenom – prepadnutom asfalte na ulici Partizánskej pred rodinným 
domom p. Helcmana

- P. Brutovská  Alžbeta – sa dotazovala o platbách pri vyhlasovaní  oznámení  v miestnom 
rozhlase a mieste uloženia lavíc spred pamätníka na ulici Lipovej

- starosta – miestny rozhlas môžu využívať občania za poplatok 3 € za vyhlásenie, oslobodení 
sú organizácie  a ohľadne lavíc odpovedal, že nemá vedomosti o tom, že tam boli umiestnené, 
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ale  v rámci  projektu  revitalizácie  infraštruktúry bude zaradená obnova historického centra 
a budú osadené aj lavice 

- P. Juraj Bernáth – vyslovil kritiku na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, nakoľko nie 
je strojník ani preventivár  a hasiči nie sú vyškolení,  nemôžu vykonávať zodpovednú práce 
pri hasení požiaru,

- starosta – navrhuje s p. Vozárom  problematiku  prejednať  na pracovnej porade  OZ  

-  P.  Katarína  Prékopová  –  informovala  sa  ohľadne  projektu  cezhraničnej  spolupráce 
a o možnosti spracovania príspevku do obecných  novín ohľadne stave ČOV

-  starosta  obce  odpov  edal,  že  zatiaľ  nemá  informácie,  či  bude  tento  projekt  schválený 
a ohľadne ČOV navrhuje nezverejňovať technické údaje

10./ Schválenie uznesení

     Starosta obce požiadal p. Štefana Kúna,  predsedu návrhovej komisie,  aby oboznámil  
prítomných s prijatými uzneseniami.

Uznesenie č. 12/2012

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  program  zasadnutia  OZ  na  deň  28.3.2012  s tým,  že  sa 
vypúšťa bod č. 7 – Rôzne.

Hlasovanie :      za :     6                    proti :     0                     zdržal sa :     0            

Uznesenie č. 13/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – p.  Štefan 
Kún, členovia komisie : p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Juraj Jurini.

Hlasovanie :      za :     6                    proti :     0                     zdržal sa :     0            

Uznesenie č. 14/2012

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  a odborné   stanovisko 
hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2012.

Hlasovanie :      za :     7                     proti :     0                     zdržal sa :     0            

Uznesenie č. 15/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2012 a berie na vedomie návrhy rozpočtov 
na rok 2013 a 2014.

Hlasovanie :      za :     7                     proti :     0                     zdržal sa :     0            

Uznesenie č. 16/2012

Obecné  zastupiteľstvo  navrhuje  vypustenie  bodu  č  .5  z rokovania  na  základe  nových 
informácií až do budúco mesačného zasadnutia OZ. Zároveň ukladajú hlavnému kontrolórovi 
a právnikovi obce preveriť uznesenie č. 7/2012
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Hlasovanie :      za :     6                     proti :     0                     zdržal sa :     1    /p. R. Darvaš  /

Uznesenie č. 17/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie účtu obce na obnovu areálu hradu Krásna Hôrka 
a okolia.

 Hlasovanie :      za :     6                     proti :     0                     zdržal sa :     1 /p. Š. Kún/

Uznesenie č. 18/2012

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce.

 Hlasovanie :      za :     7                     proti :     0                     zdržal sa :     0

11./ Záver      

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia  poďakoval prítomným 
za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Peter    B O L L O

     starosta obce

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová

Overovatelia :

Ľudovít  Baffy

Robert Darvaš
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