
1 
 

       Starosta privítal poslancov a predložil na schválenie program OZ.  

V časti Rôzne sa doplní program o nasledovné body: 

Na žiadosť RK cirkvi je potrebné prehodnotiť resp. doplniť VZN o Trhovom poriadku, treba zvýrazniť 

majetkovú podstatu parkoviska pred RK farským úradom, že to patrí cirkvi. 

Z dôvodu rozsiahlej rozpravy dnes predkladaného návrhu rozpočtu  sa bod o stave komisií sa presúva na 

nasledujúcu schôdzu. 

Poslanci priamym hlasovaním odsúhlasili program OZ. 

Uznesenie č. 01-26-02-15/OZ 

OZ berie na vedomie rozpracované akcie , ktoré ešte nie sú ukončené: 

1. Inventarizácia majetku: od 1.marca nastúpia na absolventskú prax: Anikó Józsová a Simona 

Burkušová, ktoré budú robiť majetok aj inventarizáciu na základe pokynov účtovníčky OÚ. 

Predpokladaný termín ukončenia: 31.8.2015 

2. Prepožičanie čestného názvu ZŠ Bela IV  pre tunajšiu ZŠ 

3. Sťažnosť p. Slukovej je postúpená na spoločný stavebný úrad v Rožňave 

Postúpený na spoločný stavebný úrad v Rožňave 

4. Stav zmeny ističov na obecných budovách- v rozpracovaní I. Adam 

5. Objednanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

6. Spracovanie energetického certifikátu prenajímaných priestorov 

Uznesenie č. 02-26-02-15/OZ 

Prejednanie žiadostí na transfer z rozpočtu obce na základe doručených žiadostí od organizácií, pôsobiacich 

na území obce 

Starosta podľa došlých žiadostí a tiež podľa skladby rozpočtu navrhuje rozdelenie financií, určených na 

transfer do dvoch hlavných skupín, ktoré ukazujú na 2 hlavné oblasti priorít, a to podpora športu, ktorá 

prislúcha komisii športu, a druhá oblasť: podpora kultúry, kam patria všetky ostatné žiadosti. 

OZ rozhodne o pridelení transferov len kvôli ukončeniu schvaľovania rozpočtu na 2015 len do 2 hlavných 

skupín, rozdelenie v rámci komisií športu a kultúry bude internou záležitosťou týchto komisií, po ich 

rozdelení sa vyhotovia zmluvy so žiadateľmi. 

Podľa vyššie uvedených starosta navrhol delenie financií na transfer takto: 

   08.1.0  Rekreačné a športové služby................4 500.- € ................................šport 

  08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby....3 500.-€ ............................... kultúra 

Poslanci odsúhlasili takéto hlavné delenie financií na transfery organizáciám. 
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Uznesenie č. 03-26-02-15/OZ 

Hlavným bodom zasadnutia bolo schválenie predkladaného rozpočtu obce na rok 2015, ktorý bol a na 

úradnej tabuli vyvesený od 10.2.2015. Starosta v predslove vyjadril názor, že tento rozpočet je zostavený na 

základe rozpočtu minulých rokov a vyjadril nádej, že ten rozpočet na 2016 sa bude tvoriť a diskutovať už od 

septembra t.r., aby mohol byť transparentnejší, zrozumiteľný záujemcom bez ekonomických znalostí, musí 

byť širokou verejnosťou oboznámený, diskutovaný a až potom schválený. Nakoľko ide o novú riadiacu 

garnitúru na čele obce, tohtoročný rozpočet sa schváli preto, aby sa dalo žiť a hospodáriť bez rizika 

prečerpania prostriedkov cez bežný mesiac.  

Poslanci vypočuli návrh rozpočtu, ktorý predniesol starosta, Ing. Ladislav Tankó a účtovníčka, Mária 

Bartóková.  

Dohodlo sa, že v roku 2015 sa budú sledovať skutočné výdavky, kde by sa mohlo šetriť, aby pre prácu 

organizácií a život obce ostalo viac financií. Budúcoročný rozpočet sa zostaví v programovej štruktúre, aby 

sa dalo sledovať transparentnejšie pohyb financií počas roka. 

Dohodlo sa, že k bodu prenájmu nebytových priestorov zdravotného strediska sa zídu poslanci na 

osobitnom zasadnutí. 

Starosta pripraví podrobné delenie kapitoly 01.1.1 do aprílového zasadnutia, aby sme vedeli na verejnom 

zhromaždení s občanmi to obhájiť (v mesiaci máj). 

Pri hlasovaní za prijatia rozpočtu hlasovalo 5 poslancov za (Józsa,Lengyel,Körtvélyová,Smutná,Üveges), 

dvaja sa zdržali hlasovania (Csorba, Zsigrai), nebol nikto proti. 

Uznesenie č. 04-26-02-15/OZ 

OZ berie na vedomie postup na úseku požiarneho zväzu, ktorý predniesol starosta. 

Platná legislatíva hovorí o tom, že obec musí zakladať Dobrovoľný hasičský  zbor obce (bývalé Obecný 

hasičský zbor), ktorý pozostáva z veliteľa a min. 3-4 dobrovoľných hasičov s ukončením základného školenia 

na HaZZ v sídle okresu (Rožňava). DPZO financuje obec zo svojho rozpočtu, kde je predpísané, že obec musí 

vlastniť 300 m hasičských hadíc, nasaditeľných či na požiarnu techniku alebo na hydrantové prípojky. 

Na rozdiel od DHZO  existuje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je samostatný právny subjekt (po pridelení 

IČO), ktorý sa podieľa mladšími aj staršími spoluobčanmi (aj nad 60 rokov) na práci hasičského zboru. 

Dňa 27.2.2015 sa pripravuje znovu zakladanie bývalého hasičského zboru, za účasti aj nových aj bývalých 

hasičov. 

V bode doplnku:  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2015 bolo zverejnené od 12-28.1.2015 na Úradnej tabuli, bez 

pripomienok, Účinnosť nadobudlo 28.1.2015. Na ďalšom zasadnutí OZ je treba sa rozhodnúť, či dodatkom k 

platnej VZN z podnetu ..xy zrušíme trhové miesto ambulantného predaja na parkovacej ploche pri budove 

č.128 rímskokatolíckej cirkvi, a ostane verejné priestranstvo pri veľkej autobusovej zastávky. 

Na záver starosta poďakoval za účasť poslancom.  
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Starosta obce 

 

 


