
Zápisnica  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásnohorská Dlhá Lúka,  

konaného dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:        Iveta Gebeová, starosta obce 

             Poslanci: Ing Tamás Farkas, Zoltán Híres,   

                             György Nagy, Viktória Tomášik Lázár, Mgr Ulman Zsolt 

Neprítomní:     ,  

Ďalší prítomní:  Ing. Ondrej Bartuš, hlavný kontrolór obce, Mária Kissová 

Verejnosť:         .................................................................................................... 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvorila Iveta Gebeová, starostka obce.  Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že  počet 

prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Požiadal hlavného 

kontrolóra o vyjadrenie stanoviska týkajúceho sa splnenia nutných podmienok pre uskutočnenie 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór konštatoval, že obec postupovala v súlade s § 

12 ods. 4 zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 3 

dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

a/ Schválenie programu rokovania 

Otvorenie, schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka 

– schválenie 

4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady – schválenie 

5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o daní za ubytovanie – schválenie 

6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 o finančných pásmach 

7. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 

8. Menovanie členov krízového štábu, delegovanie členov do školskej rady 

9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 – Ing. Ondrej Bartuš 

10. Finančná kontrola – Správa č.3/2022 – Ing. Ondrej Bartuš 

11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií 

obecného zastupiteľstva 

13. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

14. Farnosť Krásnohorské Podhradie – elekrifikácia zvonu 

15. Rôzne 

16. Záver 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice OZ schvaľuje: Máriu Kissovú 

Za overovateľov zápisnice OZ schvaľuje: György Nagy a Zoltán Híres 

 

K bodu 3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach na území obce Krásnohorská 

Dlhá Lúka 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych 

daniach na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka.  

K bodu 4.  Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady  



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 02/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

V§ 2 sa sadzba poplatku 0,044 € za osobu na kalendárny deň sa zmení na sadzbou 0,054 –19,71 € osoba/rok. 

 

K bodu 5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o daní za ubytovanie  

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo Všeobecné záväzne nariadenie č. 3/2022 o dani za 

ubytovanie. 

Po prekočovaní sa uzniesli, že  sadzba dane za ubytovanie  bude 0,50 € na osobu na prenocovanie. 

Prevádzkovateľ zariadenia na účely dane za ubytovanie musí viesť evidenciu ubytovaných fyzických 

osôb v „Knihe ubytovaných“ a je povinný podať priznanie podať obci do 15 dní po ukončení štvrťroka.   

Poslanci žiadali aby na ďalšie zasadnutie bolo pripravený zoznam, že jednotlivé ubytovacie zariadenia ako 

splnili túto povinnosť za rok 2021 a 2022. 

 

 

 

K bodu . 6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 o finančných pásmach 

Starostka informovala  poslancov, že  školská jedáleň, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  

 Kvôli výraznému rastu cien potravín  obec zvýšila poplatky za stravu. 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy pre jedno dieťa podľa           Finančného 

pásma na nákup potravín vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou 

od 1.1.2023 stanovuje obec na vydané jedlo na deň nasledovne :  

Materská škola  III. finančné pásmo desiata 0,50 EUR olovrant 0,40 EUR a obed 1,20 EUR 

Základná škola II. finančné pásmo desiata 0,65 EUR a obed 1,50 EUR. 

Pre dospelých stravníkov bude hodnota hlavného jedla 2,20 EUR. 

K bodu 7. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 

Poslancom  bol doručený  návrh rozpočtu obce na roky 2023.2024,2025 elektronický. Pracovníčka obce 

Mária Kissová informovala prítomných príjmová časť rozpočtu bude závisieť od poskytnutých 

podielových dani. Návrh rozpočtu bude zverejnený na 15 dní na webovom sídle. 

K bodu 8. Menovanie členov krízového štábu, delegovanie členov do školskej rady 

Poslanci schválili  zloženie krízového štábu nasledovne: 

Predsedom bude starostka obce Iveta Gebeová, podpredseom Gyorgy Nagy a členovia Ing Tamás Farkas, 

Mgr.Ulman Zsolt a Zoltán Híres. 

Do školskej rady ZŠ delegovali poslanca Zoltána Híresa a do školskej rady MŠ  Viktóriu Tomašik Lázára. 

K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 – Ing. Ondrej Bartuš 

Hlavný kontrolór Ing Ondrej Barsuš predkladal Návrh  plánu  kontrolej činnosti na 1.polrok 2023v z zmysle 

zákona NR SR č. 369/1990 Zb .. Poslanci schválili predložený plan. 

 

K bodu 10. Finančná kontrola – Správa č.3/2022 – Ing. Ondrej Bartuš 

 

Ing. Ondrej Bartuš prekladal Správu č. 3/2022 o kontrolnej  činnosti. Poslanci brali na vedomie. 

K bodu 11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

Poslanci sa dohodli, že zatiaľ nezdriadia ďalšie komisie. 

K bodu 12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov 

komisií obecného zastupiteľstva 



Po prerokovaní schválili poslanci zásady odmeňovania poslancov OZ, predsedov komisii a členov 

komisií OZ. Výška funkčnej odmeny poslanca za účasť za OZ 20,00 EUR, predsedovy komisie OZ odmena 

15,00 EUR a členom vo výške 10:00 EUR. 

K bodu 13. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

Poslanci schválili rokovací poriadok , ktorý upravuje pravidlá a podmienky rokovania Obecného 

zastupiteľstva spôsob prípravy a a priebeh rokovania. 

K bodu 14.   Farnoisť Krásnohorské Podhradie – elektrofizácia zvonu 

Rimskokatolícký farský úrad so síslom Krásnohorskom Podhradí opakovane žiadal finačný príspevok na 

elektrifikáciu zvonu v miestnom kostole v summe 3000,00 EUR. Poslanci schávlili transfer na rok 

2023. 

Poslanci esšte žiadali starostgku aby dohodol stretnutie s Dp. Istvánom Vadkertim o majetkové 

vysporiadanie cintorína.. Poslanci už roky sa nažia získať tieto pozemky, ale predstaviteľmi cirkvi sa 

nevedeli dohodnúť. 

K bodu 15.   Rôzne  

Starostka – informovala poslancov, že  firma Bulidtech s.r.o už začaloa kompletnú rekonštrukciu obecného 

úradu a kultúrneho domu. Navrhla, že dobre by bolo vytvoriť kuchynský kútík pri kancelárách 

obecného úradu.a zabezpečiť prípravu na kúrenie v pivničných prietoroch aj predklada rozpočet. 

Poslanci súhlssili navýšením rozpočtu v summe ……….., s tým že finačné prostiredky vyčlenia z 

rezevného fondu v budúcom roku.  

Poslanci žiadali na ďalšie zasadnutie prehľad koľko je príjem od právnických osôb ,ešte žiadali vykázať 

koľko mali spotrebu vody penziony v rokoch 2021 a 2022. 

Poslanec Nagy Gyorgy podakoval Zoltánovi  Híresovi za prípravu vianočného osvetlenia. 

Novoročný výstup naplánovali na 14.1.2023 s tým , že by obec zabezpečil kapustnicu a občerstvenie tak 

ako minulé roky. 

Poslanci ešte rokovali o zbere komunálneho odpadu , konštatovali, že  bude treba inšpirovať občanov aby 

lepšie separovali odpad a dodržali VZN č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. Podľa tohto VZN občan je povinný používať zbernú nádobu v objeme 110,120 l a 

podníkateľske subjekty s počtom zamestnancov na 30 môžu používať zbernú nádobu 1100 l.. 

Poslanec Mgr Zsol Ulman navrhol, že vyblednutú tabulu pri autobusovej stanici by sme mohli využiť na 

invormačné účely a poslankyňa navrhla, že ďalšiu tabvulu pred obchodním domom Jednota by trebalo už 

odstrániť. 

 

K bodu 10.  Záver 

Starostka poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ./ 

 

                                                                                                

Iveta Gebeová 

                                                                                                 Starostka obce 

 

Overovatelia: György Nagy  

                        Híres Zoltán 

 


