
Z Á P I S N I C A 

zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 20.08.2020 v zasadačke Obecného úradu 

v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 

Poslanci :  6 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní: Angela Lenkeiová, Szabóová Katarína, Ötvös Sándor, Balázs 

Dávid 

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Prejednanie  možnosti osadenia pamätného stĺpa 
5. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
6. Plnenie rozpočtu za II./Q./2020 
7. Schválenie došlých žiadostí 
8. Prejednanie stavu projektov 
9. Diskusia 
10. 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 OZ je 6 a zasadnutie OZ je 
uznášania schopné. 

 

 

K bodu  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice pani Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu 
Obecného úradu a za overovateľov pána PhDr. Alexandra Ambrúsa  a pani Mgr. Noru 
Nagyovú. 

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

HLASOVANIE : ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMÍ 6 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

Pán starosta predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke na zasadnutie OZ.  

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  k prednesenému programu 
pripomienky, ten v prednesenom rozsahu schválili. 

 

HLASOVANIE: ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

K bodu 4: Prejednanie možnosti osadenia pamätného stĺpa 

 Pán starosta predkladá obecnému zastupiteľstvu Ohlásenie drobnej stavby – Osadenie 
pamätného stĺpa, ktoré podalo Občianske združenie Horkai. Pamätný stĺp chcú osadiť ako 
spomienku na 100.výročie Trianonskej zmluvy v parčíku pri autobusovej zastávke. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl sa informuje, či neuvažovali o osadení pamätného stĺpa v parku 
pri dome Zachara pretože park pri autobusovej zastávke je dosť frekventovaný. Podľa Dávida 
Balázsa uvažovali aj nad touto možnosťou, len v parku pri dome Zachara, už jeden pamätný 
stĺp je. Pán Sándor Ötvös dáva návrh, že by sa dal osadiť aj v parku pri dome Zachara vyššie od 
už osadeného pamätného stĺpa. Pán Sándor Ötvös ďalej informuje obecné zastupiteľstvo, že 
betónový základ bude z čierneho kameňa zo Silickej Brezovej. Osadenie stĺpa plánujú buď 6. 
októbra alebo 23. októbra. 



Pán PhDr. Alexander Ambrús sa pýta, čo symbolizuje pamätný stĺp? 

Podľa pána Sándora Ötvösa treba pripomenúť čo sa stalo s monarchiou, čo  vykonala 
vtedajšia politika s maďarmi. Pán PhDr. Alexander Ambrús pripomína, že ani jedna obec sa 
nezapojila do Trianonu, zdôrazňuje, že osadenie pamätného stĺpa môže vyvolať škandál. Pán 
Sándor Ötvös sa pýta, že z akého dôvodu by to malo vyvolať škandál, keďže ide len 
o pripomenutie. 

 Pán Iván Peter sa pýta pána PhDr. Alexandra Ambrúsa prečo musí do všetkého stále 
rýpať? Pán PhDr. Alexander Ambrús zdôrazňuje, že on je taký istí maďar ako ostatní, ale 
maďari spôsobili vypuknutie 1. svetovej vojny z tohto dôvodu sa musela likvidovať Maďarsko 
– Uhorská monarchia a museli zato pykať. 

 Pán starosta dáva hlasovať obecnému zastupiteľstvu  osadenie pamätného stĺpa 
v parku pri autobusovej zastávke.   

HLASOVANIE: ZA 5, PROTI 1, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

  

K bodu 5: Schválenie rozpočtu na rok 2020 

 Starosta predložil upravený rozpočet na rok 2020, ktorý bol rozposlaný poslancom 

spolu s pozvánkou. 

 Pani účtovníčka Angela Lenkeiová informuje obecné zastupiteľstvo, že momentálne 

k vyrovnaniu rozpočtu potrebuje obec úver vo výške 24 500,- Eur. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl sa zaujíma, či má obec nejaké bližšie informácie ohľadom 

bezúrokového úveru. Pán Ing. Štefan Kardos informuje, že z dôvodu Corona krízy obec prišla 

o 22 532,- Eur na poddielových daniach.  Z tohto dôvodu vláda rozhodla, že obce môžu 

uzatvoriť do konca októbra zmluvu o návratnej finančnej výpomoci maximálne do výšky 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 

31.12.2020. Splácanie úveru sa začína v roku 2024 a končí v roku 2027. Ďalej dodáva, že 

splácanie je v ročných splátkach. Pán starosta si myslí, že možno časom vláda Slovenskej 

republiky odpustí tento úver a tým pádom by obec prišla o nemalé peniaze. Zároveň dodáva, 

že aby mohla obec uzatvoriť zmluvu o návratnej finančnej výpomoci, obecné zastupiteľstvo  ju 

musí schváliť. Pán PhDr. Alexander Ambrús súhlasí so schválením tohto bezúrokového úveru 

a taktiež pripúšťa možnosť, že v budúcnosti vláda odpustí tento úver. Pánovi Ivánovi Petrovi 

sa nepáči, že obec ide z úveru do úveru a nechápe ako mohla obec uskutočňovať projekty keď 

nemala nato financie. 

 Pani Angela Lenkeiová dodáva, že obec podala žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre Materskú školu, čo predstavuje sumu 

13 231,61 Eur. 



 Pán Marek Szabó Dózsa sa zaujíma čo všetko sa môže platiť z rozpočtu keď nie je 

schválený? Pokiaľ je obec v provizórnom rozpočte tak obec môže minúť 1/12 z rozpočtu 

z predchádzajúceho roka.- dodáva pán Ing. Štefan Kardos. 

 Pán Marek Szabó Dózsa žiada od kontrolóra Ing. Štefana Kardosa aby začiatkom roka 

prekontroloval všetky dohody. Pán Ing. Štefan Kardos v tom nevidí problém, ale žiada 

zastupiteľstvo o určenie obdobia kontroly, taktiež pripomína, že dohody môže uzatvoriť len 

starosta obce, obecné zastupiteľstvo môže mať pripomienky len k finančnej časti. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús kritizuje to, že sme zrejme jediná obec, ktorá ešte nemá 

schválený rozpočet. Pán Ing. Štefan Kardos ho ubezpečuje, že to tak určite nie je. 

 Pán Ing. Štefan Kardos pripomína, že refundácia miezd za materské školy ešte nie je 

zahrnutá v rozpočte. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, či sa dá rozpočet schváliť bez úveru. Nie – odpovedá 

pán kontrolór, pretože rozpočet musí byť vyrovnaný. 

 Pán starosta vyzýva obecné zastupiteľstvo o hlasovanie za podanie žiadosti obce o 

uzatvorenie Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci v sume 22 532, Eur. 

HLASOVANIE: ZA 5 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 / PRÍTOMNÍ 6 

  

 Pán starosta v ďalšom bode dáva hlasovať obecnému zastupiteľstvu za schválenie 
rozpočtu na rok 2020. 

 

HLASOVANIE: ZA 5 , PROTI 1, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

K bodu 6: Plnenie rozpočtu za II./Q./2020 

 Pán starosta predniesol plnenie rozpočtu za II./Q./2020, ktorý bol rozposlaný 

poslancom spolu s pozvánkou.  

Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrúsa je absurdné, že až teraz v auguste sa schválil 

rozpočet. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, obecné 

zastupiteľstvo berie plnenie rozpočtu za II./Q./2020 na vedomie  

 



K bodu 7: Schválenie došlých žiadostí 

 Pán starosta oboznamuje obecné zastupiteľstvo, že boli predložené nasledujúce 
žiadosti: 

a)  Žiadosť pani Idi Duszovej o poskytnutie peňažného príspevku k pripojeniu 
kanalizácie k domu č. 311 v Gemerskej Hôrke 

Pani Ida Duszová žiada o poskytnutie peňažného príspevku k pripojeniu 
kanalizácie k domu č.311 nakoľko firma Combin nesprávne uložila prípojku 
zrejme z dôvodu, že narazili na skalu a prípojku umiestnili nesprávne pred skalu. 
Prípojku musela firma Milka Gejzu predĺžiť ku bráne o dĺžke 1,5m. Bolo 
objednané búracie kladivo, ktorého náklady boli v sume 360,-Eur a túto sumu 
žiada uhradiť. 

Pani Szabóová Katarína ozrejmuje obecnému zastupiteľstvu, že ešte v čase 
budovania kanalizácie pani Ida Duszová upozorňovala pána Ing. Zoltána Tömöla 
a pána Ing. Štefana Kardosa na tento problém aby prípojku nedávali pred 
bránu. Taktiež spomína, že pán Sándor Ötvös neťahal kanalizáciu vedľa svojho 
domu ale pri dome pani Idi Duszovej. Pán Ing. Zoltán Tömöl si nespomína, žeby 
bol problém počas budovania kanalizácie, ale pokiaľ by boli problémy tak to 
muselo byť zaznamenané v stavebnom denníku. Pán kontrolór sa pýta pani 
Kataríny Szabóovej či už je vystavená faktúra za objednané búracie kladivo. 
Podľa Kataríny Szabóovej firma bude fakturovať pre firmu Gejza Milku 
a následne bude pripojená k žiadosti. 

Pán starosta žiada obecné zastupiteľstvo o hlasovanie o poskytnutie 
peňažného príspevku za objednané búracie kladivo 

 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

b) Žiadosť pána Alexandra Bratka ml. o prešetrenie susedného domu č. 336 
nakoľko je v takom stave, že je to života ohrozujúce 

Podľa pána starostu pozemok na ktorom stojí dom pána Jozefa Nagya nie je 
jeho, z polovice patri obci a z polovice pánovi Szabóovi. Vyzýva pána Petra Ivána  
o prešetrenie danej situácie a navrhuje obhliadku domu. 

c) Žiadosť pána Ladislava Mogyoródiho o prešetrenie susedného domu č. 156   
nakoľko v takom stave, že je to života ohrozujúce 

 Pán starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že problémy vznikli kvôli tomu, 
že pes pána Ladislava Mogyoródiho sa dostal na pozemok pána Rusznyáka 
Mareka, kde ohrozoval jeho maloleté dieťa. Pes vnikol na pozemok pána 



Rusznyáka z dôvodu nedostatočného oplotenému pozemku. Pán Ladislav 
Mogyoródi plot upravil, ale žiada aj o opravu kôlne pána Rusznyáka, ktorá stojí 
na hranici pozemku nakoľko z dôvodu zanedbanej budovy pes môže kedykoľvek 
prejsť. 

 Pán starosta nariaďuje pánovi Petrovi Ivánovi vykonanie prehliadky objektu. 

d) List pána Csaba Balázs Farkas – Ochrana pokojného stavu 

 V liste sa pán Csaba Balázs Farkas obracia na obec s požiadavkou ochrany 
pokojového stavu, ktorý narúša sused z domu č. 162 a to p. Székely Ladislav, 
jeho manželka a syn Csaba a to v nečinnosti menovaných a týka sa 
odkvapového žľabu po celej dĺžke zadného traktu ich rodinného domu. 

 Pán starosta nariaďuje pánovi Petrovi Ivánovi vykonanie prehliadky. 

e) Asfaltovanie parkoviska pred MG Spedition Rožňava s.r.o. 

Pán starosta predkladá ďalší podnet od Essity Slovakia a.s. a MG Spedition 
Rožňava s.r.o., ktorí žiadajú aby obec vykonala asfaltovanie parkoviska pri MG 
Spedition Rožňava s.r.o. Zároveň dodáva, že firma Essity Slovakia a.s. by 
prispela sumou 12 000,-Eur, MG Spedition Rožňava s.r.o. sumou 4 500,-Eur a na 
obec Gemerská Hôrka by pripadala suma 8 000,-Eur. 

Pani Mgr. Nora Nagyová a Peter Iván zdieľaju rovnaký názor, že asfalt bol 
zničený od kamiónov vyššie spomínaných firiem, takže ak chcú tak na vlastné 
náklady mali vykonať asfaltovanie. Pán Ing. Zoltán Tömöl si myslí, že tohto roku 
to vôbec nepripadá do úvahy. 

HLASOVANIE: ZA 0 , PROTI 6, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

Pán starosta oznamuje obecnému zastupiteľstvu, že by bolo potrebné rozšíriť 
živnostenské oprávnenie o organizačno-technické zabezpečenie, štandardné predstieranie 
a podané občerstvenie, preto vyzýva obecné zastupiteľstvo o hlasovanie.   

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

Pán starosta predkladá Obecnému zastupiteľstvu žiadosti o dotácie z rozpočtu obec 

a) Združenie Pro Korona – žiada dotáciu na celoročné výdavky zboru  

b) Klub dôchodcov pri Obecnom úrade 

c) Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 

d) Futbalový klub Gemerská Hôrka 



e) Rodičovské združenie pri Základnej škole v Plešivci – darované príspevky     
poslúžia na účely podpory vzdelávania, rozvoja a športu žiakov.  

f) Slovenský cykloklub Slovenský kras – v roku 2020 budú oslavovať 20. výročie ich 
pravidelných cykloturistických akcií, okrem toho v tomto roku oslávia 20. 
výročie vyznačenia Cyklomagistrály Slovenský kras a na počesť tohto jubilea 
plánujú v septembri organizovať konferenciu Cykloturizmus v Slovenskom 
krase a na Gemeri 

g) Metaxon – podporenie koncertu, ktorý sa uskutoční 29.8.2020, finančné 
prostriedky by sa použili na ozvučenie 

Pán starosta vyzýva poslancov k hlasovaniu: 

a) Združenie Pro Korona – dotácia  v sume 500,-Eur 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 b) Klub dôchodcov pri Obecnom úrade – dotácia v sume 100,- Eur 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

c) Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – dotácia v sume 100,-Eur 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

d) Futbalový klub Gemerská Hôrka –dotácia  v sume 4 000,-Eur 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

e) Rodičovské združenie pri Základnej škole v Plešivci 

        HLASOVANIE: ZA 0 , PROTI 6, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

f) Slovenský cykloklub Slovenský kras – dotácia v sume 300,-Eur a bezplatné 
prenajatie Kultúrneho domu pri konaní konferencie Cykloturizmus 
v Slovenskom krase a na Gemeri 

        HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

g) Metaxon – dotácia v sume 500,-Eur 

       HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

  PhDr. Alexander Ambrús upozorňuje, že tím, ktorým bola poskytnutá dotácia musia 
predložiť jej vyúčtovanie. 



K bodu 8: Prejednanie stavu projektov 

 Pán starosta informuje Obecné zastupiteľstvo, že momentálne stále prebieha 

zatepľovanie Domova dôchodcov a taktiež v blízkej dobe by mali vykonať asfaltovanie 

miestnej komunikácie  pri JRD.  

 Obecné zastupiteľstvo berie stav prebiehajúcich projektov na vedomie. 

  HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

   

K bodu 9: Diskusia 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús kritizuje rekonštrukciu studničky nakoľko dotyčná osoba, 

ktorá realizovala rekonštrukciu nemala nato právo, pretože studnička stojí na pozemku obce 

Gemerská Hôrka a obecné zastupiteľstvo túto rekonštrukciu malo schváliť. Nepáči sa mu, že 

realizovateľ nedal možnosť voľby ako by mohla vyzerať studnička. Pán Ing. Tibor Balázs 

oznamuje, že táto rekonštrukcia bola financovaná z projektu, ktorý realizovala pani Zuzana 

Tömölová, takže obec nestála žiadne euro, a že na túto rekonštrukciu bolo podané Ohlásenie 

drobnej stavby. Pán Ing. Zoltán Tömöl dáva otázku: Prečo je to drobná stavba, keď základy 

neboli menené? Zároveň dodáva, že podľa jeho informácií, pred uskutočnením projektu pani 

Tömölová bola za pánom starostom, ktorý jej udelil súhlas s uskutočnením projektu. Túto 

skutočnosť potvrdzuje aj pán starosta. Podľa pána Ing. Zoltána Tömöla starosta má určité 

kompetencie, v ktorých môže rozhodnúť. Pán PhDr. Alexander Ambrús s tým nesúhlasí, podľa 

neho v tomto nemal kompetencie. Pani Mgr. Nora Nagyová si myslí, že netreba všetko 

kritizovať, ale treba sa z tejto rekonštrukcie tešiť. Pán PhDr. Alexander Ambrús dodáva, že 

pokiaľ v budúcnosti sa niečo podobné vyskytne, je potrebné aby dotyčný podal žiadosť. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús dáva do vedomia, že obyvatelia obce Gemerská Hôrka by 

privítali aby sa konala obecná schôdza. Navrhuje ju uskutočniť v septembri alebo v októbri. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa informuje, či obyvatelia novej bytovky nemú nejaké 

pozdĺžnosti za nájom voči obci. Podľa pána starostu problémy sa vyskytli u jedného nájomcu, 

ktorý ale po vyzvaní nájom uhradil. 

 Pán Róbert Vajda dáva do návrhu vysadiť stromy kvôli tieneniu na parkovisku pri novej 

bytovke. 

 Pán starosta informuje zastupiteľstvo, že dostali jeden návrh na nájom priestoru 

pohostinstva od Róberta Vajdu v sume 300,-Eur. O ostatné priestory zatiaľ nikto neprejavil 

záujem – dodáva pán starosta. 

 Pán starosta ďalej oznamuje zastupiteľstvu, že na sociálnych sieťach bol kritizovaní 

z toho, že multifunkčné ihrisko je spoplatnené pričom on jediný bol zato aby využívanie pre 



obyvateľov obce Gemerská Hôrka bolo bezplatné. Pani Mgr. Nora Nagyová si myslí, že pokiaľ 

by využívanie MI nebolo spoplatnené časom by sa zničilo. Pán Róbert Vajda dodáva, že obecné 

zastupiteľstvo svoje rozhodnutia môže meniť. Pán PhDr Alexander Ambrús navrhuje aby bolo 

využívanie multifunkčného ihriska jeden mesiac zadarmo. 

 

K bodu  10: Záver 

 Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

  

V Gemerskej Hôrke, dňa 20.08.2020 

 

 

 

Zapísala :     p. Ing. Eleonóra Iván        .................................. 

 

 

 

   Ing. Tibor Balázs 

      starosta obce 

 

  

 

Overovatelia: 

 

PhDr. Alexander Ambrús       ............................................ 

 

Mgr. Nora Nagyová           ............................................ 

 


