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Z á p i s n i c a   
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke konaného dňa 

25.06.2015 
–––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)  
Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 
Poslanci : 6 poslancov OZ 

Neprítomní :  1 poslanec OZ  / Milko Gejza / - bez ospravedlnenia 
    

Ďalší prítomní:  Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos 
Verejnosť:     
    
 
PROGRAM: 1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Prejednanie VZN č.: 3 / 2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska 
5. Záverečný účet obce za rok 2014 

  6. Rôzne: a) Informácia starostu o internom predpise – Zásady  
        vybavovania podnetov v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. 
    b) Informácia starostu ohľadne výberových konaní na  
        riaditeľov základných škôl 
  7. Diskusia 

8. Záver 
  

 

K bodu 1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie otvoril a viedol starosta Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal 
všetkých  prítomných.  

Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania 
schopné. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice 
 
 Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice Ing. Štefana Balázsa a za 
overovateľov zápisnice pani Alžbetu Hanžlovú, a  pána Róberta Vajdu. Poslanci 
hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
  
 Starosta predniesol návrh programu zasadnutia a vyzval poslancov na 
prednesenie návrhov na jeho pripadnú úpravu alebo doplnenie . Ďalšie návrhy zo strany 
poslancov na zmenu/doplnenie programu neboli predložené.  

Poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program zasadnutia v predloženom 
rozsahu návrhu programu zasadnutia. 
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HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6. 
 

 

K bodu 4. Prejednanie VZN 3 / 2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska 
 

Starosta obce informoval poslancov, že k zverejnenému návrhu VZN č.: 3/2015 
o  správe a prevádzkovaní pohrebiska, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na 
webovej stránke obce nedošli žiadne pozmeňujúce návrhy. Ani prítomní poslanci nemali 
žiadne pripomienky. Ďalej starosta informoval poslancov, že podľa nového zákona už 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nedáva záväzné stanovisko k takému VZN.  

Starosta obce prejednal s kompetentnou pracovníčkou RÚVZ Rožňava návrh 
VZN, ktorej pripomienky boli zapracované do návrhu VZN 3/2015 o správe a 
prevádzkovaní pohrebiska. 
 Následne starosta dal hlasovať o VZN 3/2015 v rozsahu s premietnutými 
pripomienkami zo strany RÚVZ, ktoré poslanci jednohlasne schválili. 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 6. 
 

 

K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2014 
 

Starosta obce vyzval poslancov , aby sa vyjadrili k rozposlanému záverečnému 
účtu obce za rok 2014, ktorý bol prílohou pozvánky na VI. zasadnutie OZ.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky predloženému záverečnému účtu obce za rok 
2014.  

Následne starosta vyzval hlavného kontrolóra obce Ing. Štefana Kardosa, aby 
oboznámil OZ so svojim stanoviskom k záverečnému účtu obce za rok 2014, ktorého 
vypracovanie a predloženie OZ ustanovuje zákon o obecnom zriadení.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Gemerská Hôrka za rok 
2014 : viď. príloha 
 Po prednesení stanoviska hlavným kontrolórom a na odporúčanie hlavného 
kontrolóra starosta dal poslancom OZ hlasovať o schválení záverečného účtu obce za 
rok 2014 s návrhom aby sa prerokovanie záverečného účtu za rok 2014 uzavrelo 
s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“ a zároveň prijalo 
opatrenia na odstránenie nedostatkov. Prednesený návrh uznesenia s uvedeným 
výrokom poslanci jednohlasne schválili. 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 
K bodu 6. Rôzne: a) Informácia starostu o internom predpise – Zásady vybavovania     
       podnetov v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. 
 

Starosta informoval poslancov OZ, že v súlade s § 11 ods.8 zákona č. 307/2014 
Z.z. o  niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre obce povinnosťou vypracovanie a 
 vydanie vnútorného predpisu: Zásady podávania , preverovania a evidovania 
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., do termínu 30.6.2015.  

Zároveň ich oboznámil s obsahom a vysvetlil hlavné časti vypracovaných zásad, 
ktoré boli vypracované a vydané dňa 17.6.2015. Vnútorný predpis  tým istým dňom 
nadobudol aj účinnosť. 
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Následne OZ zobralo na vedomie informáciu starostu o vydaných  Zásadách 
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 
307/2014 Z.z., v  prednesenom rozsahu.   
  

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 
K bodu 8. Rôzne : b.,  Informácia starostu ohľadne výberových konaní na riaditeľov  
        základných škôl 
 

Starosta informoval poslancov OZ s nasledovným stavom výberových konaní na 
riaditeľov základných škôl: 

1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským : 
Do uzávierky prihlášok dňa 22.05.2015 do 15.00 hod sa v rámci vyhláseného výberového 
konania prihlásila jediná kandidátka, Mgr. Balázsová Iveta. Komisia na otváranie obálok na 
základe zistených skutočností konštatovala, že v zmysle stanovených podmienok 
vypísaných vo vyhlásení výberového konania prihlásená Mgr. Balázsová Iveta splnila 
všetky podmienky a predložila požadované doklady pre zaradenie do výberového konania. 
Doklady pre uskutočnenie výberového konania boli odovzdané predsedníčke rady školy 
s VJM v Gemerskej Hôrke. Výberové konanie prebehlo 15.6.2015 a Rada školy pri 
základnej škole s VJM jednoznačným hlasovaním odsúhlasila kandidatúru Mgr. Balázsovej 
Ivety za riaditeľku školy a predložila návrh zriaďovateľovi školy na jej vymenovanie na 
ďalšie päťročné obdobie. 

Na základe predložených výsledkov vyhláseného výberového konania poslanci 
OZ vzali na vedomie vymenovanie Mgr. Balázsovej Ivety za riaditeľku Základnej školy 
s VJM v Gemerskej Hôrke na päťročné obdobie dňom 01.07.2015. 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 

2. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským : 
Pani Mgr. Marta Bocková riaditeľka ZŠ s VJS v priebehu mesiaca marec 2015 pri 
osobnom jednaní so starostom obce oznámila svoj zámer ukončiť pracovný pomer ku 
koncu prebiehajúceho školského roka z dôvodov prekážok na jej strane napriek 
nekončiacemu mandátu riaditeľky školy. Na základe uvedeného oznámenia starosta 
obce pristúpil k stanoveniu podmienok a následnému vyhláseniu výberového konania na 
funkciu riaditeľa ZŠ pre nový školský rok 2015/2016. 

Do výberového konania so stanovenou uzávierkou prihlášok dňa 22.05.2015 do 
15.00 hod sa neprihlásil žiadny kandidát. Po skonštatovaní neúspešného výberového 
konania z uvedeného dôvodu, pristúpil starosta k opakovanému vyhláseniu výberového 
konania na riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Do novo 
vyhláseného výberového konania s uzávierkou prihlášok dňa 18.06.2015 do 15.00 hod 
sa prihlásila jediná kandidátka Mgr. Ildikó Molnárová. Komisia na otváranie obálok na 
základe zistených skutočností konštatovala, že v zmysle podmienok vypísaných vo 
vyhlásení výberového konania prihlásená Mgr. Ildikó Molnárová splnila všetky podmienky 
a doručila požadované doklady k výberovému konaniu, ktoré boli odovzdané 
predsedníčke rady školy s VJS v Gemerskej Hôrke. Výberové konanie na uvedenú 
funkciu sa bude konať dňa 29.6.2015 o 15.00 hodine. 

 Následne poslanci OZ vzali na vedomie informáciu starostu o stave a doterajšom 
priebehu vyhláseného výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s VJS v prednesenom 
rozsahu.   
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HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 
K bodu 7. DISKUSIA : 
 
Ing. Balázs T.: - Informoval poslancov o došlej žiadosti od p. Jána Lőkösa o riešenie 

resp. likvidáciu rodinného domu č.121 , ktorý je v ich susedstve 
z dôvodu estetiky, hygieny a v neposlednom rade statiky celého domu. 
Ďalej uviedol, že daný dom je na základe výpisu z katastra 
nehnuteľností vo vlastníctve Ľudovíta Bastyúra nar.7.5.1911 a Anny 
Bastyúrovej, rod. Škarkovej, nar.1.1.1915. Nakoľko už sú obidvaja 
nebohí, je potrebné nadviazať kontakt s pozostalými s cieľom 
doriešenia situácie a prípadného odstránenia predmetnej stavby. 

 Prednesenú informáciu vzali poslanci na vedomie. 
- Informoval poslancov o postúpení podnetu od Okresného úradu 

Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie obci Gemerská 
Hôrka, ako vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu od p. 
Csuporiovej na šíriaci sa smrad od suseda Ladislava Székelya. 
Následne požiadal Ing. Ondreja Bodnára , predsedu komisie výstavby 
a životného prostredia, aby komisionálne preverili uvedenú 
skutočnosť a informovali OZ a starostu obce skutkovom stave. 

     Prednesenú informáciu vzali poslanci na vedomie. 
- Informoval poslancov o stave a postupe zisťovania vlastníkov 

a následného možného odkúpenia pozemkov medzi trhoviskom 
a rodinným domom č.19. Uviedol , že bola oslovená firma Veris – Ing. 
Jana Šišoláková, Rožňava zaoberajúca sa majetkovoprávnym 
vysporiadaním pozemkov. V rámci spoločného postupu skontaktovali 
rodinu Magyarovcov, ktorej členovia vlastnia rozhodujúcu časť 
pozemkov v celosti  v danej lokalite a na základe znaleckého posudku 
vypracovaného Ing. Dionýzom Dobošom – znalec v odbore 
stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhadu hodnoty 
nehnuteľností, im ponúkli kúpnu cenu 4,97 €/m2.  
Zástupcovia rodiny Magyarovcov (Helena Magyarová a Tomáš 
Magyar) však požadujú predajnú cenu minimálne 50,- €/m2.  
Poslanci jednohlasne neschvaľujú nákup pozemkov za požadovanú 
predajnú cenu zo strany rodiny Magyarovej a pokračovať vo 
vysporiadaní pozemkov s ostatnými vlastníkmi s ponukou na základe 
uvedeného znaleckého posudku. 
 
HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 

Ing. Balázs Št.: -   Informoval poslancov o stave schátralých budov (drevárne 
a sociálnych miestností ) pri budove železničnej stanice. Na základe 
preverených  údajov skonštatoval , že uvedené budovy nefigurujú vo 
vlastníctve ŽSR , a preto ŽSR neposkytne žiadnu súčinnosť pri 
likvidácií uvedených budov. Zároveň požiadal poslancov 
o odsúhlasenie ich likvidácie pomocou aktivačných pracovníkov 
obce.  

 Poslanci OZ vzali na vedomie odznelú informáciu a odsúhlasili 
súčinnosť obce pri odstraňovaní schátralých budov pri dodržiavaní 
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zásad bezpečnosti a ochrany zdravia využitím osôb zaradených na 
aktivačnú činnosť. 

 
HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 

 
 
Ing. Bodnár O. –  Na základe oslovenia jeho osoby ako poslanca OZ, tlmočil vznesenú 

sťažnosť obyvateľov obce na nedostatočnú úroveň a rozsah 
vykonávanej upratovacej činnosti osobami zaradenými na aktivačné 
práce. Navrhol dovybaviť pracovníkov, vylepšiť pracovnú morálku 
aktivačných pracovníkov častejšou komunikáciou medzi starostom, 
koordinátorom aktivačných prác a samotnými aktivačnými 
pracovníkmi. 

 
 
K bodu 9. Záver  
 

Na záver zapisovateľ Ing. Balázs Štefan prečítal zápisnicu. Zo strany poslancov 
neodzneli požiadavky na doplnenie alebo upresnenie odznelého obsahu zápisnice. 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 
 
V Gemerskej Hôrke, dňa 26.6.2015 
 
 
Zapísal : Ing. Balázs Štefan  .................................. 
 
 
 
       

 

 

 

 

Ing. Tibor  B a l á z s     
        starosta obce   

    

 
Overovatelia: 
   
 
Alžbeta Hanžlová     ............................................ 
 
 
Róbert Vajda   ............................................ 
 


