Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.5.2011

Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov
3./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Schválenie uznesení
7./ Záver
Prítomní poslanci: MVDr. Ferenc Július, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona,
Ing. Štefan Jánosdeák, Juraj Jurínyi, Robert Darvaš, Peter Török.
Prítomní hlavný kontrolór obce Ing. Oto Badín
1./ Otvorenie previedol starosta obce p. Peter Bollo, privítal prítomných poslancov
a prítomných obyvateľov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia. /uzn. č. 65/2011/
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to Ing. Štefan Jánosdeák a Robert Darvaš.
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Ladislav Katona, členovia
komisie: MVDr. Július Ferenc a Peter Török. /uzn. č. 66/2011/
3./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
Starosta obce predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 a informoval
prítomných, že tento materiál bol prejednaný a vysvetlený na zasadnutí finančnej komisie dňa
4.5.2011 za prítomnosti hlavného kontrolóra obce p. Badína a účtovníčky obce p. Vanyovej.
/uzn. č. 67/2011/
4./ R ô z n e
Starosta obce predložil na schválenie návrh na zloženie komisie spôsobilej na
vyhodnotenie predložených ponúk v oblasti stavebnej investičnej činnosti obce
v nasledovnom zložení: p. Erika Szabadosová, p. Ladislav Szabadoš a Ing. Mária
Gyöngyösová s právom vyhodnocovať, za OcÚ p. Peter Bollo a p. Eva Szenderáková. Na
návrh poslancov sa komisia doplnila nasledovne : p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Ing. Peter
Szappanos Táto komisia vykoná vyhodnotenie ponúk pre projekt „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Krh. Podhradí“. /uzn. č. 68/2011/
5./ Diskusia
- MVDr. Július Ferenc navrhuje, aby starosta obce vypracoval plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva, zároveň žiada previesť opravu zápisnice zo dňa 29.4.2011, nakoľko
zapracované pripomienky k ÚP obce na pracovnej porade prejednané neboli. Zároveň
navrhol zmenu v rozložení stolov do tvaru „ U „ počas jednoltivých zasadnutiach OZ
v záujme vylepšenia kontaktu poslancov medzi sebou.
- Ing. Štefan Jánosdeák navrhuje, aby koncept Obecných novín predtým, ako sa dá do
tlačiarne, bol predložený poslancom na informáciu.
- Starosta obce informoval o koncerte, na ktorý bol prenajatý areál v Chatovej základni,
v sobotu 14.5.2011. Zároveň boli prejednané návrhy uloženia prenosného javiska.
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- Starosta obce informoval poslancov, že po zasadnutí OZ bude jednanie so zástupcami Klubu
dôchodcov a Jednoty dôchodcov a požiadal poslancov o vyjadrenie, ktorú z týchto organizácií
má obec podporovať príspevkami. Všetci prítomní poslanci navrhli naďalej podporovať Klub
dôchodcov, ktorý v našej obci bol založený pred 36. rokmi.
- Starosta obce navrhol predsedovi finančnej komisie, aby na svojich zasadnutiach sa
zaoberali prehodnotením jednotlivých nájomných zmlúv.
- Ľudovít Baffy informoval o zlom stave oplotenia Lesného závodu a o možnosti častejšieho
kosenia okolia centra obce.
5./ Schválenie uznesení
Starosta obce požiadal p. Ing. Ladislava Katonu, predsedu návrhovej komisie, aby
oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami.
Uznesenie č. 65/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 13.5.2011 so
začiatkom o 17,30 hod.
Hlasovanie:
za: 8
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Ladoslav
Katona, členovia : Peter Török a MVDr. Július Ferenc.
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 67/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie s právom vyhodnocovať predložené ponuky
v oblasti stavebnej investičnej činnosti obce pre projekt Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Krásnohorskom Podhradí v zložení : p. Erika Szabadosová, Ladislav Szabados,
Ing. Mária Gyöngyösová, Ing. Peter Szappanos a členov komisie bez práva vyhodnocovať
ponuky: Ing. Štefan Jánosdeák, Eva Szenderáková a Peter Bollo.
Hlasovanie:
za: 7
proti: 0
zdržal sa: MVDr. Július Ferenc
7./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutia ukončil.
Oprava záznamu v zápisnici zo dňa 29.4.2011: Vypúšťa sa veta „materiál bol prejednaný na
pracovnej porade“ a nahrádza sa vetou: Poslanci obdržali na pracovnom stretnutí súborné
stanovisko - Pokyny pre spracovanie návrhu ÚP obce Krh. Podhradie.
Peter B o l l o
starosta obce
Zapisovateľ:
Eleonóra Houzarová
Overovatelia:
Ing. Štefan Jánosdeák, Robert Darvaš
2

