
Zápisnica  
 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RADNOVCE  

konaného v zasadačke Obecného úradu dňa 30.septembra 2021 o 16:00 hod.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prítomní:  

Aladár Bari, starosta obce  

Poslanci: Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

                Attila Balog, Patrik Dávid, Krištof Šereš, 

Neprítomní: Jozef Radič, Tibor Lovaš, Krištof Šereš, Attila Balog-PN 

Ďaľší prítomní: Augustín Váradi-náhradník za poslanca,Ladislav Kisfaludi-hlavný kontrolór 

obce, 

Program rokovania: 

1. Otvorenie a zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ 

2. Návrh programu zasadnutia ,voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice   

3. Kontrola plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2021 

4. Informácia starostu obce o aktuálnych projektoch  

5. Správa HK obce o kontrole plnenia rozpočtu obce za I.polrok 2021 

6. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021 

7. Návrh VZN č.2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec 

8. Návrh partnerskej dohody“Centrá obnovy Gemera“ 

9. Rôzne  

10. Záver  

 

K bodu programu 1.  Otvorenie a zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a konštatoval, že prítomní sú štyria poslanci a OZ je uznášaniaschopné.  

 

Uznesenie   č.33/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

A.b e r i e   n a   v e d o m i e 

1., zánik poslaneckého mandátu Jozef Radič podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2., oznámenie starostu obce o nastúpení Augustína Váradiho za poslanca obecného 

zastupiteľstva obce Radnovce a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa Augustín Váradi stal 

poslancom obecného zastupiteľstva. 

 B. konštatuje,  

že Augustín Váradi zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

 Patrik Dávid, Krištof Šereš, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 



K bodu programu 2. Návrh programu zasadnutia OZ,voľba overovateľov a určenie 

zapisovateľa zápisnice  

 

Starosta obce prečítal a následne dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia a vymenoval 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a následne sa po zložení sľubu sa stal právoplatným 

poslancom aj Augustín Váradi. 

 

Uznesenie   č.34/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

a.,schvaľuje 

program zasadnutia bez zmien, 

b.,určuje 
overovateľov zápisnice : Zuzana Angyalová, Attila Balog, 

zapisovateľa : Zuzana Angyalová, 

c.,konštatuje  

že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnili 5 / 

piatí / poslanci,čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

 Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 3. Kontrola plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

18.06.2021 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že všetky prijaté uznesenia boli splnené zo zasadnutia OZ 

ktoré sa konalo dňa 18.06.2021.  

 

Uznesenie   č.35/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa,  

Patrik Dávid, Attila Balog,Augustín Váradi,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 4. Informácia starostu obce o aktuálnych projektoch 

 

Starosta obce informoval poslancov,že po kontrole zo strany ÚPSVaR bola v obci 

pozastavená aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie na dobu troch mesiacov t.j. do 

konca roku 2021 tým,že obec začiatkom decembra znovu môže podať žiadosť na 



vykonávanie menších obecných služieb a ak dôjde k dohode začiatkom januára 2022 môžu 

byť začaté aktivačné práce.  

Starosta obce informoval poslancov,že ešte nebola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk už 

s navýšením rozpočtom / kvôli vysokým cenám stavebných materiálov/ na výstavbu 

MŠ,pretože sa našli chyby v projekte,ktoré najskôr treba odstrániť. 

Ďalej informoval poslancov o projekte „koreňová čistička odpadových vôd“,ktoré sa blíží do 

poslednej fázy a v budúcom roku,by mohla byť zahájená jej výstavba.  

Starosta obce predložil aj vyúčtovanie „deň obce“. 

Predkladal aj zoznam nájomcov v 12 b.j.a v 30 b.j.sociálnych bytov,ktorí dlhujú obci za 

prenájom bytov.Nájomca Vojtech Radics vo všetkých bodoch a viackrát porušil nájomnú 

zmluvu a aj napriek tomu,že viackrát bol vyzvaný na uhradenie dlžobi a opätovne nesplnil 

podmienky splátkového kalendára tým pádom obec odstúpi od nájomnej zmluvy a vyzve ho 

odovzdanie sociálneho bytu. 

 

Uznesenie   č.36/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Radnovce 

berie na vedomie 

informatívnu správu starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktuálnych témach. 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

Patrik Dávid , Attila Balog, Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

  

K bodu programu 5. Správa HK obce o kontrole plnenia rozpočtu obce za II.Q 2021 

 

Hlavný kontrolór obce predkladal svoju správu o kontrole plnenia rozpočtu obce za II.Q 2021. 

  

Uznesenie č.37/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za II.Q 

2021/správa je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

 Patrik Dávid, Attila Balog, Augustín Váradi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 6. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021 

 

Starosta obce predkladal návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021. 

 



 Uznesenie č.38/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce na rok 2021/zmena rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

 Patrik Dávid, Attila Balog , Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 7. Návrh VZN č.2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec 

 

Starosta obce predkladal návrh VZN č.2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec. 

 

 Uznesenie č.39/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje  
VZN č.2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

 Patrik Dávid, Attila Balog, Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 8. Návrh partnerskej dohody“Centrá obnovy Gemera“ 

 

Starosta obce predkladal návrh partnerskej dohody“Centrá obnovy Gemera“. 

Výzva LDI02 bola vyhlásená 8. septembra 2020 a bola zameraná na podporu intervencií 

na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám 

prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie 

ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo 

nediskriminácie. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola 

stanovená na 6 000 000 €. 

 

 Uznesenie č.40/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

s ch v a ľ u j e 



a) starosta obce Radnovce, p.Aladár Bari, je oprávnený uzavrieť projektovú zmluvu 

(resp. ,,Partnerskú dohodu") LDI02024 ,,Centrá obnovy Gemera" v rámci programu 

,,Miestny rozvoj a inklúzia", kód výzvy: LDI02. 

b) prevádzku centra obnovy v budove základnej  školy na parcele č. KN-C /, k.ú. 

Radnovce. 

s ú h l a s í 

s implementáciou projektu s názvom ,,Centrá obnovy Gemera" v rámci programu 

,,Miestny rozvoj a inklúzia", kód výzvy: LDI02. 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

 Attila Balog,Patrik Dávid, Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 9. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov o účasti Roma sprit v ktorom postúpili medzi prvých 

troch kandidátov na prvú cenu. 

 

K bodu programu 10. Záver 

 

Starosta poďakoval za účasť a uzatvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

Zapísala: Zuzana Angyalová       .......................................... 

 

Overovateľia :  

 

  Zuzana Angyalová                    ......................................... 

 

   Attila Balog                    .......................................... 

 

 

                                                                   -------------------------------------- 

                               Aladár Bari,starosta obce  

                                                                                  

 

Uznesenie č.33/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

A.b e r i e   n a   v e d o m i e 

1., zánik poslaneckého mandátu Jozef Radič podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2., oznámenie starostu obce o nastúpení Augustína Váradiho za poslanca obecného 

zastupiteľstva obce Radnovce a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa Augustín Váradi stal 

poslancom obecného zastupiteľstva. 

 B. konštatuje,  



že Augustín Váradi zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

Attila Balog, Patrik Dávid, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

Uznesenie č.34/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

a.,schvaľuje 

program zasadnutia bez zmien, 

b.,určuje 
overovateľov zápisnice : Zuzana Angyalová,Attila Balog, 

zapisovateľa : Zuzana Angyalová, 

c.,konštatuje  

že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnili 5 / 

piatí / poslanci,čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa,  

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.35/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

 berie na vedomie 

plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2021. 

 



Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa,  

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

Uznesenie č.36/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

informatívnu správu starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktuálnych témach. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa,  

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

Uznesenie č.37/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

 berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za II.Q 

2021/správa je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa,  

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 



                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

Uznesenie č.38/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce na rok 2021/zmena rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa,  

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

Uznesenie č.39/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje  
VZN č.2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

Uznesenie č.40/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

s ch v a ľ u j e 



a) starosta obce Radnovce, p.Aladár Bari, je oprávnený uzavrieť projektovú zmluvu 

(resp. ,,Partnerskú dohodu") LDI02024 ,,Centrá obnovy Gemera" v rámci programu 

,,Miestny rozvoj a inklúzia", kód výzvy: LDI02. 

b) prevádzku centra obnovy v budove základnej  školy na parcele č. KN-C /, k.ú. 

Radnovce. 

s ú h l a s í 

s implementáciou projektu s názvom ,,Centrá obnovy Gemera" v rámci programu 

,,Miestny rozvoj a inklúzia", kód výzvy: LDI02. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Zuzana Angyalová,Ing.Dénes Pósa, 

Attila Balog, Patrik Dávid,Augustín Váradi,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 30.09.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


