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 Z á p i s n i c a   
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke ,  

konaného dňa 12.12.2018 
–––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)  
Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 
Poslanci :   7 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :     ---  
Ďalší prítomní:  

Verejnosť:  Krisztína Szabóová Dózsová 
     

     
PROGRAM:  

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Schválenie navrhnutých členov jednotlivých komisií pri OZ 
5. Prejednanie VZN č.2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
7. Diskusia 
8. Záver  

 
 

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

Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a zasadnutie OZ je 
uznášania schopné.  
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice 
 
 Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Annamáriu Giczei, a za overovateľov 
PhDr. Alexandra Ambrusa  a Ing. Zoltána Tömöla.   

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7. 
 

K bodu 3.  Schválenie programu zasadnutia 
  
 Starosta predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke na zasadnutie OZ.  
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k prednesenému  programu pripomienky, tú 
v prednesenom rozsahu schválili. 

  
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7. 
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K bodu 4. Schválenie navrhnutých členov jednotlivých komisií pri OZ 
 
 Starosta požiadal poslancov, aby predložili svoj návrh zloženia jednotlivých komisií, 
samozrejme bez komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá už bola schválená na I. 
ustanovujúcom zasadnutí OZ, a zároveň navrhol hlasovať za zloženie jednotlivých komisií 
spoločne. Návrh na zloženie jednotlivých komisií je nasledovné: 
Komisia finančná :   predseda : Ing. Tömöl Zoltán 
      členovia : Ing. Bodnár Alexander 
                                            Lenkeiová Angela 
Komisia výstavby a ŽP:   predseda :        Iván Peter 
      členovia:              Kardos Zoltán 
               Tóth Tibor 
Komisia školstva, mládeže a kultúry: predseda :        Giczei Annamária 
      členovia:       Mgr.Nagyová Nora 
               Balázs Dávid 
               Nagyová Zuzana 
Komisia športu a turizmu :   predseda :        Vajda Róbert 
      členovia :             Lőkös Ján 
               Gürtl Anton 
Komisia bezpečnostná a DHZ :  predseda :        Szabó Dózsa Marek 
      členovia :        Kovács Ladislav 
               Šusán Gabriel 
               Lassán Ján 
Komisia pre riešenie rómskej otázky: predseda :        Milko Gejza 
       členovia :            Laven Štefan 
               Tomi Marian 
               Horváth Vojtech 
               Milko Milan 
               Csupori Erik 
Pripomienky poslancov: 
PhDr. Ambrus : Najprv mal pripomienku ku zloženiu komisie školstva, mládeže a kultúry 
v zložení Giczei A., Mgr. Nagyová N. a Balázs D., že takáto komisia je vysoko angažovaná 
starostovi obce, avšak po doplnení predsedom komisie o ďalšiu členku v osobe p. 
Nagyovej Z. aj on súhlasil. 
Nakoľko nikto z ostatných prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, zloženie 
komisií podľa vyššie uvedeného jednohlasne schválili. 
 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7 
 
K bodu 5. Prejednanie VZN č.2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
                 komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Starosta informoval poslancov, že počas doby vyvesenia návrhu VZN na úradnej 
tabuli a na webovom sídle obce došla jediná pripomienka k návrhu VZN a to e-mailom od 
PhDr. Ambrusa. Upozornil na protizákonný charakter ustanovenia týkajúcom sa skupiny 
tzv. priemyselných stavieb, ktoré v návrhu VZN sú členené na tri podskupiny, čo podľa 
neho je v rozpore so zákonom. Starosta následne vysvetlil, prečo sú rozdielne sadzby daní 
pri priemyselných stavbách, prečo je uvedená napr. pri Essity vyššia sadzba, ako pri 
ostatných podnikateľských subjektoch. Je to aj kvôli tomu, že ešte v deväťdesiatych rokoch 
bola takáto dohoda medzi obcou a predchodcom závodu Essity, a aj preto, že 
v poslednom období Essity zrušila spoluprácu v oblasti upratovania, prevádzkovania 
výdajne materiálu a aj archívu v kultúrnom dome. 
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PhDr. Ambrus A.: Navrhol jednotné zvýšenie sadzby daní na 1,250 €/m2 . 
p. Iván P.: Podľa neho je takáto sadzba príliš vysoká, a na minulom zasadnutí odznelo 
práve od PhDr. Ambrusa, že treba podporovať domácich podnikateľov. 
p. Szadó Dózsa M.: Zaujímal sa o celkové vyjadrenie dane v Eurách. 
Ing. Balázs T.: Pri Essity je to zhruba 28.000,-€. 
Ing. Tömöl Z.:  Momentálne nie je za navýšenie na 1,25 €/m2, ak chceme dospieť na túto 
sadzbu, tak len postupne. 
PhDr. Ambrus A.: Môžeme argumentovať eventuálne navýšenie sadzby aj porovnaním pri 
rôznych okolitých obciach. 
Ing. Tömöl Z.: Je za zachovanie rozdielnych navýšených sadzieb, ako to bolo doteraz. 
Ing. Balázs T.: Navrhol mierne zvýšenie pri priemyselných stavbách nasledovne:  
   Stavby slúžiace energetike :   0,500 €/m2  
   Priemyselné stavby / Essity / :  0,850 €/m2 
   Priemyselné stavby / Ostatné /:  0,750 €/m2 
  a následne dal hlasovať za tento návrh. 
 
   HLASOVANIE: za 6, proti 1, zdržal sa 0 /prítomní 7 
 
Ďalej starosta navrhol zvýšiť daň za psa zo súčasnej čiastky 4,97 € na 7,00 € / pes 
z dôvodu, že všade na okolí, ako aj v okrese  je súčasná daň za psa najnižšia. 
 
   HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7 
 
Ďalej starosta navrhol zvýšiť poplatok za komunálny odpad zo súčasnej čiastky 6,64 €/ 
osoba / rok na 10,00 € / osoba / rok z dôvodu, že všade na okolí, ako aj v okrese  je 
súčasný poplatok za KO najnižší. 
  
   HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7 
 
p. Milko G.: Koľko stojí likvidácia komunálneho odpadu 1 ks veľkokapacitného kontajnera? 
Ing. Balázs T.: Od 200,-€ vyššie, závisí od váhy KO v kontajnery. 
PhDr. Ambrus A.: Na záver mal pripomienku k VZN, aby VZN boli napísané jednoducho, krátko, 
aby jej obsahu porozumeli aj jednoduchí obyvatelia obce. 
 
K bodu 6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
 
Starosta informoval poslancov so stavom hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka, ktorý bol 
poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou v tabuľkovej forme podľa jednotlivých stredísk. 
Pripomienky poslancov: 
Ing. Tömöl Z.: Jeho názor je zrušenie s.r.o., je potrebné vymyslieť formu, ako ďalej 
prevádzkovať Kultúrny dom.  
PhDr. Ambrus A.: Je nutné vymenovať konateľa, ktorý nech predloží plán jednotlivých činností 
a akcií, alebo nech je rozpočtová organizácia. Jeho ďalší názor je dať pohostinstvo 
a kaderníctvo do prenájmu. 
Ing. Balázs T.: Dal do pléna návrh, nech predloží na najbližšie zasadnutie každý poslanec 
návrh činnosti na vylepšenie hospodárskeho výsledku, nech navrhnú nejaké činnosti, ktoré 
prinesú výhody, profit. Zdôraznil, že kultúrny dom nie je možné do doby 5 rokov zatvoriť, lebo 
by sme museli vrátiť investovaný nenávratný finančný príspevok vo výške vyše 430.000,-€. 
 Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky, starosta skonštatoval, že stav 
hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka poslanci OZ zobrali na vedomie. 
 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7  
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K bodu 7. Diskusia 
 
Ing. Balázs : Informoval poslancov, že miestny cirkevný spevokol ukončil svoju činnosť pri 
reformovanom cirkevnom zbore a navrhol poslancom, aby novovzniknutý spevokol 
skladajúci sa  prevažne zo členov zaniknutého cirkevného spevokolu pokračovalo svoju 
činnosť pri Obecnom úrade. 
PhDr. Ambrus A.: Koľko rokov funguje tanečná skupina Napsugár, prečo nemajú už nejakú 
právnu formu – Občianske združenie alebo niečo podobné. Treba zriadiť nejaké občianske 
združenie, pod ktoré by patrila aj tanečná skupina aj spevokol. 
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním odsúhlasilo podporiť novovzniknutý spevokol.  
 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7 
 
Ing. Balázs T.: Na základe diskusnej pripomienky a požiadavky z predchádzajúceho 
zasadnutia ohľadne stavu hospodárenia obce, stavu peňažných prostriedkov na účtoch 
obce informoval poslancov OZ o vyššie menovaných skutočnostiach ku dňu 7.12.2018. 
Zároveň pozval všetkých poslancov k účasti a patričnej výpomoci k organizácií a príprave 
V. kapustnice, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2018 na miestnom trhovisku. 
p. Giczei A.: Pozvala všetkých poslancov na adventné vystúpenie, ktoré sa uskutoční dňa 
16.12.2018 v miestnom kultúrnom dome. 
Ing. Balázs T.: Informoval poslancov ohľadne uskutočnenej návštevy starostu obce 
Alsószuha z Maďarska, ktorý chce nadviazať bližší kontakt s našou obcou. 
PhDr. Ambrus A: Jeho názor je nadviazať družobné kontakty radšej s obcami z iných 
štátov, lebo v Maďarsku už jednu družobnú obec máme. Ďalej pripomenul, že ešte niekedy 
v júni poslal písomnú sťažnosť, a dodnes na ňu nedostal písomnú odpoveď. 
Ing. Balázs T.: Domnieval sa, že tá sťažnosť bola osobne vybavená ešte na III. zasadnutí 
OZ v roku 2018, na ktorej sa osobne zúčastnil aj PhDr. Ambrus A.  
 
K bodu 8. Záver  
 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 
 
V Gemerskej Hôrke, dňa 14.12.2018 
 
 
Zapísala :     p. Annamária Giczei        .................................. 
 
 
 

---------------------------- 
Ing. Tibor  B a l á z s     
        starosta obce   
 
 

Overovatelia: 
 
PhDr. Alexander Ambrus  ............................................ 
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Ing. Zoltán Tömöl   ............................................ 


