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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.4.2015 
 
Program : 

 

 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./  Prejednanie  aktuálneho stavu dodávky pitnej vody v rómskej osade 

     4./  Rôzne 

     5./  Diskusia 

     6./  Záver 

     7./ Obhliadka v teréne – bod doplnený uznesením č. 42/2015 

        

Prítomní : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, Ľudovít Gunár, 

Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga,  B.c. Eva Kovácsová   

Prítomný hlavný kontrolór obce : Ing. Oto Badín 

 

 1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal  poslancov a  obyvateľov obce a oboznámil 

prítomných s programom zasadnutia. Zároveň informoval prítomných, že zasadnutie OZ bolo 

zvolané  na základe žiadosti poslancov :  Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan 

Kún, PhDr. Juraj Zsiga,  B.c. Eva Kovácsová. Poslanec Ľudovít Gunár navrhol doplniť 

program o bod č. 7 – Obhliadka v teréne.   

 

   K tomuto bodu bolo prijaté                                                                                                    

 

uznesenie č. 42/2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 27.4.2015 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom. 

 

Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

 

 2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :  Ing. Ladislav Katona a Ľudovít Baffy. 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie –  Ľudovít Gunár, 

členovia komisie –  PhDr. Juraj Zsiga a Róbert Darvaš. 

 

        K tomuto bodu bolo prijaté  

 

uznesenie č. 43/2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ľudovít Gunár – predseda, 

PhDr. Juraj Zsiga a Róbert Darvaš. 
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Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga a  B.c. Eva Kovácsová  

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

 

 3./  Prejednanie  aktuálneho stavu dodávky pitnej vody v rómskej osade 

 

        Starosta obce informoval prítomných, že z dôvodu neplatenia záloh za vodu, ktorú 

odoberá 170 rodín v rómskej osade bola odstavená dodávka pitnej vody. Zmluvu o dodávke 

pitnej vody má uzatvorené Občianske združenie Voda pre osadu s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, prevádzka Rožňava. Z dôvodu neplatenia za odobratú vodu, resp. 

len čiastkovej platby za ňu, zo strany Vodárenskej spoločnosti došlo k regulácii dodávky  

pitnej vody. Obec nie je účastníkom tejto zmluvy, ale do vybudovania tohto vodovodného 

prepojenia investovala 20.000.- Eur. V dobe uvedenia do prevádzky tohto diela bolo príslušné 

Občianske združenie upozornené na nutnosť platenia pravidelných záloh za dodávanú pitnú 

vodu  a na spôsob vyberania platieb od rodín a jeho dokladovania. Napriek tomu došlo 

k narastaniu dlhu, do dnes až do výšky cca 30.000,- Eur. Z tohto dôvodu Občianske združenie 

Voda pre osadu požiadalo  VVS o zastavenie dodávky pitnej vody, nakoľko odberatelia 

nezaplatili potrebné zálohy a nie je schopné uhradiť takúto sumu za vodu. Starosta obce v 

ďalšom informoval, že v minulosti rómsku osadu obec zásobovala pitnou vodou z vrtu – 

vodného zdroja nachádzajúcom sa nad rómskou osadou. Tu treba podotknúť, že obec znášala 

všetky finančné náklady spojené s distribúciou  vody ako je chlórovanie, platby za elektriku, 

oprava, kúpa čerpadiel, pravidelné hygienické rozbory  nezávadnosti pitnej vody.   

     - Riaditeľ VVS, závod Rožňava p. Ing. Prcúch  sa k problému vyjadril nasledovne : 

v rómskej osade sa urobilo centrálne napojenie odberateľov, nakoľko rodinné domy nie sú 

majetkovo vysporiadané. Už v prvom roku napojenia sa vyskytli problémy, ale sa snažili tieto 

vyriešiť spoločnými silami. Na vodovod sú napojení aj nelegálni odberatelia, ktorí majú 

nemerateľnú spotrebu vody,  s ktorými spoločnosť nevie urobiť poriadok. Dlh narastal, nie sú 

ochotní platiť zálohy, napriek tomu, že zmluvný stav sa musí dodržať. 

- Ľudovít Gunár – uviedol, že pravidelne sa vypúšťajú hydranty a vypustená voda ide do 

nákladov občianskeho združenia. Zároveň uviedol, že problém nastal, keď boli napojení ďalší 

odberatelia z druhej časti osady, ale napriek tomu, že prevádzali kontroly odberu vody 

a zakúpili merače na vodu, došlo k nedoplatku. 

- Ing. Prcúch – vytkol Gunárovi, že nedodržali sľub, že budú dodržiavať platovú disciplínu, 

 neustrážili čierne odbery a nereagujú na faktúry. K pravidelným vypúšťaním hydrantov 

uviedol, že sa to koná pravidelne aj v obci a náklady na vodu sú minimálne. Merače na vodu 

v rómskej osade neboli zakúpené od VVS, to znamená že vodárenská spoločnosť 

nezodpovedá za ich nameraný stav. Pristúpili k regulácii vody, ale ani regulovanú vodu nie sú 

ochotní zaplatiť. 

-  Iveta Breznayová uviedla, že obyvatelia, ktorí odoberajú vodu, vyslovili nedôveru 

predstavenstvu občianskeho združenia, nakoľko nie je evidencia platieb a nevydávajú sa 

doklady o zaplatení. 

- Starosta obce uviedol, že štatutárny zástupca spoločnosti p. Horváth bol upozornený na 

vedenie presnej evidencie a vydávania dokladov platiteľom. Zároveň požiadal p. MUDr. 

Chromčíkovú, aby podala informáciu o vykonaných hygienických kontrolách pitnej vody 

- MUDr. Chromčíková –  riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravia v Rožňave 

uviedla, že lekári sú povinní hlásiť každú anomáliu pri výskyte infekčných chorôb. Doteraz 

však nedošlo k takýmto stavom z dôvodu možnej konzumácie zdravotne závadnej vody, 

kontroly sa vykonávajú pravidelne, správy sú predložené  Obecnému úradu. 
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4./  Rôzne 

 

- Starosta obce informoval prítomných, že v budove 0-tého ročníka MŠ sa nachádza 

hygienické centrum obce, ktoré obyvatelia rómskej osady môžu využívať na dennú hygienu 

a pranie a na základe návrhu bude otvorené denne od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 15.00 

hod. do 20.00 hod. denne s tým, že sa bude viesť presná evidencia užívateľov aj s cieľom 

užívania v cene 0,30 Eur za používanie sprchy a 0,50 Eur za pranie. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté 

 

 uznesenie č. 44/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram otváracích hodín hygienického centra 

nasledovne : od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 15.00 hod. do 20.00 hod. denne s tým, že sa 

bude viesť presná evidencia užívateľov aj s cieľom užívania. Cena za používanie sprchy 0,30 

Eur, pranie 0,50 Eur. 

 

Hlasovanie :  

  za :  8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún,  PhDr. Juraj Zsiga  a  B.c. Eva Kovácsová /Ing. L. Katona 

neprítomný / 

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

5./  Diskusia 

 

- Diskusné príspevky sa týkali hlavne otázok o neplatičoch za vodu v rómskej osade 

- Jozef Görgei, člen komisie stavebnej a verejného poriadku odovzdal otvorený list PhDr. 

Jurajovi Zsigovi, poslancovi OZ a predsedovi komisie stavebnej a verejného poriadku, ako 

výzvu k zvolaniu zasadnutia komisie stavebnej a verejného poriadku s nasledovným 

programom : 1. Havarijná situácia v rómskej osade, 2. Výstavba vysielača v k.ú. 

Krásnohorské Podhradie, petícia proti stavbe a spôsob vybavenia, 3. Pilotný projekt zámeny 

pozemkov – správa o priebehu a ďalší postup, 4. Čistiareň odpadových vôd – náklady, platby 

od obyvateľov, technický stav, momentálna situácia. Alternatívne, pri ďalšej nečinnosti, 

dopĺňa rokovanie o bod : 5. Odvolanie predsedu, resp. výmena na poste predsedu komisie.  

 

6./ Záver 

 

     Poslanci po vzájomnej dohode bod č. 7 – Obhliadka v teréne  vypustili z programu 

zasadnutia. Starosta obce po prejednaní všetkých bodov zasadnutia OZ  poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 

                                        Peter  Bollo 

                                       starosta obce 

 

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 19,30 hod. 

 

Overovatelia : 

 Ing. Ladislav Katona 

Ľudovít Baffy 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra  Houzarová 


