
Z Á P I S N I C A 

zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 08.04.2021 v zasadačke Kultúrneho domu 

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, Tömöl Gabriella, Szabó Ernő 

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Plnenie rozpočtu za IV./Q./2020 
5. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu obce za rok 2020 
6. Návrh rozpočtu na rok 2021 
7. Schválenie správy likvidačno-majetkovej komisie pri inventarizácii majetku 
8. Oboznámenie poslancov OZ s dohodou administrátora internetových stránok obce 
9. Stav Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
10. Schválenie došlých žiadostí 
11. Diskusia 
12. 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 overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice pani Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu 
Obecného úradu a za overovateľov pána Mareka Szabó-Dózsu  a pána Petra Ivána. 

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.  

Pán Róbert Vajda navrhuje pridať samostatný bod  - Testovanie a taktiež zdôrazňuje, 
že návrh programu je obšírni. Aj pán Marek Szabó-Dózsa s návrhom pána Róberta Vajdu 
súhlasí. Ostatní poslanci navrhujú aby sa testovanie proti Covid- 19 presunulo do diskusie. 

Pán starosta vyzýva obecné zastupiteľstvo, k hlasovaniu za schválenie programu 
zasadnutia. 

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

K bodu 4: Plnenie rozpočtu za IV./Q./2020 

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

poslancom spolu s pozvánkou. Zároveň skonštatoval, že obec koniec roka ukončila so ziskom.  

 Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje zvýšiť do budúcna rozpočet na odvoz odpadu a dodáva 

že by obec mala zvýšiť daň TKO na osobu, pretože 10 Eur je strašne málo. Podľa neho bol 

v tomto smere prevýšený rozpočet a preto by bolo treba zvýšiť túto čiastku o 5 000-6 000,- 

Eur. Ďalej pripomína, že v obci je separácia odpadu nízka a obec by mala ísť tým smerom, aby 

sa separácia odpadu dostala viac do vedomia obyvateľov. 

 Pán Róbert Vajda pripomína, že obec by mala nejakým spôsobom zabrániť nelegálnym 

skládkam odpadu. Pani Mgr. Nora Nagyová sa pohoršuje nad množstvom odpadu, ktorý sa 

hromadí pri kamennom moste a taktiež pri ihrisku za závorami smerom na rieku Slaná. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús navrhuje umiestniť 2 kontajnery, aby ľudia mali možnosť 

kde zaniesť odpad. Pán Róbert Vajda má ale nato taký názor, že čím častejšie sa budú tieto 

kontajnery vyprázdňovať, tým častejšie budú tam ľudia zanášať odpad. Jedinú možnosť vidí 

v pokutovaní ľudí. 



 Pán starosta pripomína OZ, že v decembri minulého roka mal pripravený návrh na 

zvýšenie dani TKO, ale žiaľ pre nedostatočný počet prítomných poslancov sa zastupiteľstvo 

neuskutočnilo. Dodáva, že koncom roka sa k tomu vrátime, keďže teraz na tento rok už je to 

neaktuálne. Problém preplnených kontajnerov spočíva aj v tom, že veľa ľudí nevlastní smetné 

nádoby a svoj odpad vyvážajú do kontajnerov a nie len tam, žiaľ aj do prírody. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl zdôrazňuje, že obec by mala začať exekučné vymáhanie 

nedoplatkov na dani z TKO od  týchto obyvateľov.  

Pán Ing. Zoltán Tömöl má pripomienky ak k vysokým nedoplatkom na dani zo stavieb. 

Pani Angela Lenkeiová vysvetľuje danú situáciu, že z veľkej časti tento nedoplatok neuhradila 

firma Domitri s.r.o., ktorá daňové priznanie reklamovala kvôli zlej zadanej kategórie na stavbu. 

Pán starosta ďalej dodáva, že firma Domitri danú situáciu prišla reklamovať v septembri alebo 

v októbri. Zároveň dáva do vedomia, že daná vec sa už doriešila a firme Domitri s.r.o. bolo 

vystavené nové daňové priznanie. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús pripomienkuje, že OZ vlani schválilo 15 000,- Eur 

k likvidácii Hôrky s.r.o. ale od obce obdržali len 10 000,- Eur a 5 000,- Eur chýba k celkovej 

likvidácii Hôrky s.r.o. 

 Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, obecné 

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

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

K bodu 5: Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu 
obce za rok 2020 

 Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu obce za rok 2020 bol rozposlaný 
poslancom spolu s pozvánkou.   

 Pán Ing. Zoltán Tömöl znova pripomína zvýšiť separáciu odpadu v obci. Pán starosta 
dodáva, že na celkovo vyprodukované množstvo odpadu v obci len 3,98 % prináleží na 
separovaný odpad, čo je veľmi málo, toto číslo by sa malo pohybovať okolo 20%.  

 Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky OZ berie hodnotiacu 
správu plnenia programového rozpočtu obce za rok 2020 na vedomie. 

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

K bodu 6: Návrh rozpočtu na rok 2021 

Pán starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke na zasadnutie OZ.  



Pán starosta konštatuje, že príjem je v hodnote 1.156.106,00 Eur , výdaj vo výške 
1.131.785 Eur a 24 321 Eur je rozdiel, čiže je prebytkový. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa pýta či Zberný dvor bude na tento rok aktuálny. Pán starosta 
dodáva, že pokiaľ bude výzva tak áno. Podľa pána Ing. Zoltána Tömöla z rezervy by 5 000 – 
6000,- Eur malo presunúť na odvoz odpadu. 

Pani Gabriella Tömöl informuje OZ, že prišli kvôli nadmernému množstvu odpadu 
v obci aj mimo nej a vyzýva OZ k hľadaniu spoločného riešenia na tento problém. Podľa nej 
obyvatelia majú strašne málo informácií o separácií. Taktiež oznamuje OZ, že v obci je 
nadmerne znečistené ovzdušie aj kvôli zakladania ohňa obyvateľom obce a taktiež pálením 
pneumatík a iného odpadu v obci. Zároveň sa obracia na OZ a pýta sa na stratégiu k ilegálnemu 
odpadu.  

Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrúsa tak je dané v zákone, že obec musí vyčleniť 
miesto, kde môžu odvádzať obyvatelia obce svoj odpad a zato nesmú byť pokutovaní. 

Pani Gabriella Tömöl si myslí, že ľudia sú málo informovaní treba ich poučiť ako triediť 
odpad, oboznámiť ich s kompostovaním. 

Pán Róbert Vajda poznamenáva, že najprv treba naučiť ľudí, že odpad nepatrí do 
prírody a na ulicu a až potom ich začať učiť ako majú separovať. 

Pani Gabriella Tömöl navrhuje nasledovnú stratégiu: 

a) Poučiť obyvateľov o separácií 

b) Ilegálne skládky – zaistiť kamerami a následné tieto záznamy pravidelne kontrolovať           
a v prípade priestupku pokutovať 

c) Odvoz biologického odpadu – navrhuje aby obec vytvorila miesto pre zanášanie 
biologického odpadu a následne zabezpečila jeho odvoz od obyvateľov obce 

 Pán starosta Ing. Tibor Balázs hovorí, že nato by mal slúžiť práve tento Zberný dvor ale 
chýba výzva k jej realizácií. Pani Gabriella Tömöl konštatuje, že je to dlhodobý projekt, ale že 
dovtedy by obec mala vymyslieť ako postupovať. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje, aby MOPS dohliadal napr. na pálenie odpadu v obci. 

 Pani Gabriella Tömöl sa pohoršuje nad  nadmerným množstvom odpadu pri 
kamennom moste, ktorý je zároveň aj tzv. pohlcovač dažďových  vôd v obci. Pán Róbert Vajda 
navrhuje umiestniť drôtenú sieť na kamenný most a taktiež vyorať cestu, aby nemali taký ľahký 
prístup. Pán Szabó Ernő si myslí, že riešením by mohlo byť aj umiestnenie závory. Pán Marek 
Szabó Dózsa sa pýta, či tá časť patrí obci. Áno – odpovedá pán starosta. Pán PhDr. Alexander 
Ambrús navrhuje, aby 1x mesačne sa vyčistil ten priestor. Pani Mgr. Nora Nagyová ale 
poznamenáva, že je tam toľko odpadu, že obec by najprv mala zabezpečiť traktor, kde by sa 
naložil vyzbieraný odpad. Ďalší problém je ale ten, že kde majú následne toľko odpadu 
zanášať? Pán Róbert Vajda navrhuje, aby sa pristavil kontajner a zabezpečil jeho odvoz. Pani 



Gabriella Tömöl ale pripomína, že nestačí len vyčistiť tento priestor, treba zabezpečiť, aby aj 
po vyčistení to miesto ostalo čisté. Preto dáva do pléna otázku: Je možné umiestniť fotopascu? 
Podľa starostu sa to určite dá len kto to bude následne kontrolovať? Pani Gabriella Tömöl by 
sa ujala tejto funkcie. Pán starosta zároveň navrhuje uskutočňovať brigády. 

 Pani Gabriella Tömöl sa pýta pána starostu, či je možné vyčleniť miesto na 
kompostovanie? Je, to možné, pokiaľ to OZ schváli – odpovedá pán starosta. Pán PhDr. 
Alexander Ambrús si myslí, žeby obec mohla zakúpiť nákladné auto, ktoré by odvážalo 
kompost od občanov na obcou vyčlenené miesto. Pán Ing. Zoltán Tömöl sa pýta pána starostu, 
koľko obyvateľov zaslalo naspäť čestné vyhlásenie o vykonávaní kompostovania biologického 
odpadu v domácnosti. Podľa pána starostu od väčšiny obyvateľov sme čestné vyhlásenie 
obdržali. Pán Ing. Zoltán Tömöl zároveň dodáva, že podľa jeho dostupných informácii, ak 100% 
obyvateľov zaslala naspäť čestné vyhlásenie o kompostovaní odpadu v domácnosti, tak obec 
nemusí zabezpečiť kompostér pre občanov resp. ak to nevie dokázať tak musí nato nájsť 
riešenie. Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, že teda keď on nekompostuje vo svojej domácnosti, 
tak nemal zaslať naspäť čestné vyhlásenie? Pani Gabriella Tömöl  ho v tejto otázke utvrdzuje. 

 Pani Gabriella Tömöl ďakuje za vypočutie a do budúcna ponúka svoju pomoc pri riešení 
tohto problému. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús sa informuje, aký príjem má obec z testovania na Covid-
19? Podľa pani Angely Lenkeiovej je to zhruba cca 2 000,- Eur na jedno testovanie, závisí od 
výdavkov čo zahŕňa mzdy dohodárov, dobrovoľníkov, nakúpenie OOPP, odvoz odpadu, strava 
zamestnancov. 

 Pán Peter Iván sa zaujíma ako je možné, že ubytovňa Hôrka s.r.o. stále funguje, keď  OZ 
sa zhodlo na tom, že sa zatvorí. Pýta sa, či sú tam momentálne ubytovaní hostia? Prvé 
poschodie ubytovne funguje – odpovedá pán starosta. 

 Pán Marek Szabó-Dózsa sa pýta na Dohody v obci, vyčíta, že sa OZ zhodlo na tom, že 
každá jedna dohoda  pred uzatvorením nech je predložená OZ. Pán Marek Szabó-Dózsa sa 
zaujíma, s kým je uzatvorená dohoda na sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Pani Angela 
Lenkeiová mu ozrejmuje, že Dohoda na sčítanie domov bola uzatvorená s pani Ing. Eleonórou 
Iván a s pani Katarínou Szakalovou a dohoda o sčítaní obyvateľov bude uzatvorená s pani Ing. 
Eleonórou Iván, s Katarínou Szakalovou a s Annamáriou Gizcei. Pán Marek Szabó-Dózsa sa 
pýta, prečo akurát so zamestnancami Obecného úradu  boli uzatvorené dohody? Prečo sa tieto 
Dohody nemohli uzatvoriť s inými obyvateľmi z obce? Podľa pani Ing. Eleonóry Iván preto boli 
uzatvorené tieto dohody práve so zamestnancami obce, pretože zamestnanci dennodenne 
prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi veľa informácií napr. podlahová, zastavaná plocha 
musela byť dohľadaná. Pani Angela Lenkeiová zároveň dodáva, že pán Marek Szabó-Dózsa sa 
ani nevie predstaviť, koľko veľa práce to obnáša, keďže bolo zistené veľa nedostatkov 
v zozname obyvateľov, ktoré eviduje obec a medzi evidenciou obyvateľstva, ktoré eviduje 
Policajný zbor. Pani Ing. Eleonóra Iván sa pýta pána Mareka Szabó Dózsu, prečo je to taký 
problém, že tieto dohody boli uzatvorené so zamestnancami obce, keďže takéto typy dohôd 
boli vždy uzatvorené práve so zamestnancami obce a ešte k tomu sú tieto dohody 
refundované štátom, takže obec nestoja ani cent. Pán Marek-Dózsa vyčíta to, že určite sa táto 
dohoda vykonávala v čase pracovného času zamestnanca a nie mimo nej. Pani Ing. Eleonóra 



Iván mu objasňuje, že bola vykonávaná aj počas pracovnej doby, ale že to bola dlhodobá práca, 
ktorá sa vykonávala cca pol roka. 

 Pán Marek Szabó-Dózsa sa informuje na dohodu MOPS s kým je uzatvorená? Pani 
Angela Lenkeiová odpovedá, že sa mesačne jedná o sumu 150,- Eur v hrubom a je uzatvorená 
s ňou samou, nakoľko ona sama vykonáva kompletné vyúčtovanie MOPS a vykonáva 
a zodpovedá za komplexné účtovníctvo týkajúce sa MOPS , a s Ing. Eleonórou Iván, ktorá je 
zodpovedná za vykonávanie miezd MOPS a refundácie dotácie . Zároveň dodáva, že táto 
dohoda je tiež refundovaná a preto je vyplácaná, pretože zamestnanci nemajú v náplni práce 
činnosti súvisiace s MOPS. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus znova pripomína, že pán kontrolór Ing. Kardos Štefan bol 
poverený vykonaním kontrol dohôd, ale ani doteraz si túto úlohu nesplnil, preto žiada aby 
všetky dohody boli do týždňa preposlané na e- mail. 

 Pán Marek Szabó-Dózsa sa zaujíma, že prečo sa testovania zúčastňujú vždy tí istí ľudia? 
Pretože, je to už zohratý tím a práve preto boli oslovení títo ľudia, keďže sa vždy zúčastňujú 
každej akcie a brigád bezzištne.- dodáva pán starosta. Pán Marek Szabó-Dózsa žiada taktiež 
o predloženie vyplácaných odmien týmto zamestnancom. Pán Iván Peter navrhuje, aby sa 
dobrovoľníkom mohli stať aj ľudia, ktorí nemajú žiadny príjem. Podľa Mareka Szabó-Dózsu sa 
mal v rozhlase vyhlásiť oznam, že hľadajú dobrovoľníkov na testovanie, taktiež dodáva, že on 
by šiel zadarmo a určite aj niektorí ďalší poslanci a tieto peniaze by obec ušetrila a mohli byť 
využité napr. na odvoz odpadu, stavanie ciest, chodníkov.... 

 Pán Róbert Vajda vyčíta, že nikdy nie je nič prejednané s poslancami OZ. Pán Marek 
Szabó-Dózsa znova pripomína, že on už navrhoval, že bude pomáhať pri zásobovaní obce, pri 
poruche púmp, ale má pocit, že jeho slová nie sú vypočuté, všetko hovorí do vzduchu. 

 Pán Peter Iván sa zaujíma, prečo rozpočet sme nemohli prejednať začiatkom roka. Pani 
Angela Lenkeiová mu vysvetľuje, že presnejšie čísla vieme vždy v marci čo sa týka školstva aj 
podielových daní. 

 Pán Róbert Vajda sa informuje, ako sa do novej 11 bytovej jednotky mohla nasťahovať 
cudzia osoba bez ich vedomia a súhlasu. Prosí pána starostu o ozrejmenie. Pán starosta 
vysvetľuje danú situácii, že pán Tomáš Šofranko mal pozdĺžnosti na nájme a prišiel za ním 
s tým, že na rok odíde do zahraničia robiť, tento dlh tá dotyčná osoba uhradí a on po roku, keď 
sa vráti, znova sa nasťahuje do bytovky. Pán Róbert Vajda mu oponuje tým, že poslanci OZ 
rozhodujú o prenajímateľoch v 11 bytovej jednotke a, že sa dohodli na tom, že pokiaľ 
prenajímateľ bude mať pozdĺžnosti sa rozhodne ako postupovať. Pán Peter Iván si myslí, že 
určite mali obsadiť do bytovky človeka s trvalým pobytom v Gemerskej Hôrke. Pán starosta sa 
obhajuje tým, že žiaľ nebola schôdza a musel sa rozhodnúť. Pán Peter Iván si myslí, že to takto 
nemal riešiť mohol zavolať 2-3 poslancom a až tak rozhodnúť. 

 Pán Peter Iván spomína, že pani Edita Odlerová mala 2-3 týždne pokazený zvonček, 
nemohla sa k nej dostať sanitka, nakoniec ten zvonček musela na vlastné náklady opraviť. 
Taktiež hovorí, že  11 bytová jednotka má veľa nedostatkov (praskanie stien, padanie 
štajbonovej dosky). Podľa Róberta Vajdu tieto chyby treba čím skôr riešiť, pokým je to ešte 
v záruke. Pán Peter Iván sa informuje, ako to je s vyúčtovaním fondu opráv v tejto bytovke. 



Podľa PhDr. Alexandra Ambrúsa prenajímatelia nemajú nato právo, keďže bytovku vlastní 
obec a OZ rozhoduje o jeho minutí. Pán starosta tvrdí, že z fondu opráv sa ešte nič nečerpalo. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús sa informuje, na kapitálové výdavky v sume 38 000,- Eur 
na 5 bytovú jednotku a pýta sa, kde sa bude stavať? Podľa pána starostu by bytovka mohla byť 
postavená nad už existujúce 5-6 bytové jednotky. Pán PhDr. Alexander Ambrús si myslí, že to 
nie je dobré umiestnenie navrhuje bytovku postaviť pri ČOV alebo vedľa cintorína. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús sa vracia k Hôrke s.r.o., že mu k celkovej likvidácii chýba 
5000,- Eur, ktoré by sa použili na vyplatenie miezd pre Annamáriu Giczei a na úhradu DPH. Pán 
Marek Szabó-Dózsa sa pýta, prečo OZ musí zase rozhodnúť o schválení peňazí pre Hôrka s.r.o. 
keď 15 000,- Eur už minulý rok schválili. Pretože tých 5 000,- Eur by išlo z rozpočtu z roku 
2021.-odpovedá pán starosta. Pán PhDr. Alexander Ambrús sa zaujíma, prečo pán Ing. Balázs 
Štefan,  ktorý už nie je konateľom Hôrky s.r.o. stále figuruje v obchodnom registri. Podľa 
starostu Ing. Tibora Balázsa pán Ing. Štefan Balázs mal podať rezignáciu aj v obchodnom 
registri, ktorú ale neurobil. Pán PhDr. Alexander Ambrús poznamenáva, že stále čaká na 
výučtovanie na sumu 7 000,- Eur od Annamárie Giczei, žiadal ju o vysvetlenie ale doteraz 
odpoveď nedostal. 

 Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky k rozpočtu na rok 
2021 pán starosta vyzýva poslancov OZ k hlasovaniu.  

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

K bodu 7: Schválenie správy likvidačno-majetkovej komisie pri 
inventarizácii majetku 

 Slova sa ujíma pán Ing. Zoltán Tömöl, ktorý hovorí, že bol súčasťou likvidačno – 
majetkovej komisie a že likvidácia bola vykonaná na obecnom úrade, v  materskej škole, 
v základných školách, .....) Pani účtovníčka Angela Lenkeiová poznamenáva, že táto likvidácia 
sa pretiahla kvôli tomu, že k správe o likvidácii nebol pripojený podrobný rozpis likvidačných 
vecí. Pán PhDr. Alexander Ambrús navrhuje, aby sa vyhlásia relácia v obecnom rozhlase 
o likvidácii a aby obyvatelia si tieto veci mohli zobrať ak by mali záujem nakoľko sú len 2 
možnosti likvidácie a to  

1) likvidácia 

2) darovanie 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky pán starosta vyzýva 
poslancov OZ k hlasovaniu.  

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

 



K bodu 8: Oboznámenie poslancov OZ s dohodou 

administrátora internetových stránok obce 

 Pán starosta informuje poslancov OZ, žeby sa jednalo o dohodu Dávida Balázsa. Pán 

Marek Szabó-Dózsa sa zaujíma o jeho náplni práce, čo všetko vykonáva a ako často. Pani Mgr. 

Nora Nagyová mu vysvetľuje, že je správcom oficiálnej webovej stránky obce, uverejňuje 

oznamy na fb stránku. Pán PhDr. Alexander Ambrús sa pýta prečo práve on? Pretože on bol 

vtedy vyškolený – odpovedá pán starosta. Pán PhDr. Alexander Ambrús má také informácie, 

že starosta obce nemôže uzavrieť žiadnu zmluvu, dohodu s rodinným príslušníkom. Pripomína 

pánovi starostovi, že kedysi sa ho pýtal, či to robí bezištne, pretože podľa neho každá práca 

musí byť zaplatená. Taktiež zdôrazňuje, prečo reláciu na testovanie proti Covid-19 hlási Dávid 

Balázs a nie zamestnanci obce. 

 Pán Marek Szabó-Dózsa sa pýta prečo pri tejto dohode môže rozhodovať OZ a pri 

ostatných dohodách nerozhodovali. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus vychvaľuje Dávida Balázsa, že je určite najšikovnejším 

chlapom v jeho vekovej kategórie v celej obci. 

 Pani Mgr. Nora Nagyová sa pýta pána starostu, ako si predstavuje odmeňovanie? Pán 

starosta navrhuje dohodu o vykonaní práce – nepravidelný príjem, kedy by odmeňovanie bolo 

na štvrťročnej prípade polročnej báze mesačne zhruba 30 Eur. 

 Pán Marek Szabó-Dózsa a pán Ing. Zoltán Tömöl sa informujú akú prácu bude 

vykonávať a že musí mať náplň práce. 

 Pán Marek Szabó-Dózsa si myslí, že uverejnenie zápisnice na oficiálnu webovú stránku 

a oznamy pre obyvateľov mohol vykonávať aj pán starosta. Pán PhDr. Alexander Ambrús 

navrhuje, žeby aj Annamária Giczei mohla byť zodpovedná za túto funkciu. 

 Pán Marek Szabó Dózsa a pán Ing. Zoltán Tömöl navrhujú o zistenie možnosti uzavretia 

dohody s rodinným príslušníkom. 

 Pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu k uzavretiu dohody o vykonaní práce s pánom 

Dávidom Balázsom v celkovej sume 30,- Eur na mesiac.  Dohoda sa samozrejme uzatvorí len 

vtedy, ak sa preverí nezlučiteľnosť funkcie.   

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

   

K bodu 9: Stav Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús sa dostáva k slovu, ktorý už aj vyššie spomínal, že 

k celkovej likvidácii Hôrky s.r.o. chýba 5 000,- Eur a čaká vysvetlenie resp. vyúčtovanie na 



7 000,- Eur od pani Annamárie Giczei. Nechápe ako mohlo vzniknúť manko 3 400,- Eur za 1-2 

mesiace. Navrhuje aby stav Hôrky s.r.o. preložili na ďalšiu schôdzu OZ. 

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

K bodu  10: Schválenie došlých žiadostí 

 a) Žiadosť pani Gabrielly Tömöl o odkúpenie vybraných hudobných nástrojov 

Pani Gabriella Tömöl v mene Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej 

škole Dénesa Györgya s vyučovacím jazykom maďarským žiada o možnosť zakúpenia 

hudobných nástrojov po zaniknutej dychovke v Gemerskej Hôrke. Vybrané hudobné nástroje 

sú v zanedbanom stave, väčšinou nefunkčné. Po ich očistení a estetickej úprave by slúžili ako 

výstavný materiál v rozrastajúcej sa učebni hudobnej výchovy. Cenová ponuka je 20,- Eur za 1 

kus, t.z. 5 kusov spolu 100,- Eur. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús si myslí, že tieto hudobné nástroje majú oveľa vyššiu 

hodnotu. Pán Ing. Zoltán Tömöl mu oponuje tým, že doteraz o tieto hudobné nástroje 

neprejavil nikto záujem a teraz, keď to chce niekto odkúpiť už s tým majú problém. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky pán starosta vyzýva 
poslancov OZ k hlasovaniu.  

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

K bodu  11: Diskusia 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl sa zaujíma prečo na Železničnej ulici už týždne stojí voda. Ďalej 

dodáva, že volali aj s dispéčerom, ktorý povedal, že je to lokálny zdroj. Podľa pána starostu 

začali hľadať príčinu, ktorú ale nenašli. Prosí pána starostu o riešenie tohto probému. 

a)         Financovanie rekonštrukcie spevnej plochy pre dočasné státie  

 Pán starosta Ing. Tibor Balázs znova nadniesol  žiadosť MG Spedition na 

spolufinancovanie rekonštrukcie spevnenej plochy pre dočasné státie obslužných dopravných 

prostriedkov pri skladových objektoch MG Spedition Rožňava s.r.o., Domitri s.r.o., Essity 

Slovakia s.r.o. vedľa areálu železničnej stanice Gemerská Hôrka. Podľa návrhu je, aby obec 

prispela sumou 8 181,50 Eur, Essity Slovakia s.r.o. sumou 12 681,50 Eur a MG Spedition sumou 

4 500 Eur. Pán Ing. Zoltán Tömöl s týmto rozdelím nesúhlasí, nakoľko si myslí, že prečo by obec 

mala financovať taký úsek cesty, ktorý vlastne ani nevyužíva. Pán Peter Iván a Róbert Vajda sa 

stotožňujú s názorom pána Ing. Zoltána Tömöla, nakoľko táto cesta bola zničená ich kamiónmi. 

Pán Peter Iván a pán PhDr. Alexander Ambrús majú taký návrh, aby obec prispela sumou 4 500 

Eur, MG Spedition sumou 8181,50 Eur. Pán Ing. Zoltán Tömöl požiadal pána starostu o znovu 

rokovanie s predstaviteľmi MG Spedition. 



 Poslanci OZ sa k tejto téme vrátia na ďalšom zasadnutí OZ po prerokovaní navrhnutých 

finančných prostriedkov medzi starostom a MG Spedition. 

 Pán Peter Iván sa zaujíma či prichádza do úvahy tento rok výstavba nového bytového 

domu, keďže má také informácie, že je výzva. Až budúci rok, nakoľko on nemá také informácie, 

žeby bola nato vypísaná výzva – odpovedá pán starosta. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús navrhuje aby OZ prehodnotilo Územný plán obce. 

 Pani Mgr. Nora Nagyová prichádza s návrhom o možnosti odkúpenie pozemku vedľa 

cintorína. Pripomína, že už v minulosti bola podaná žiadosť. Daný pozemok patri jej otcovi 

Martinovi Fábianovi, ktorý tento pozemok nemôže využívať z dôvodu toho, že dochádza ku 

kradnutiu úrody občanmi i napriek tomu, že už niekoľko krát zamedzil prístupu. Pán starosta 

a aj poslanci OZ by súhlasili s odkúpením daného pozemku, nakoľko by tým pádom obce mohla 

rozšíriť cintorín. Pán starosta žiada, aby bol presne vymedzený pozemok o ktorú parcelu sa 

jedná.  

K bodu  11: Záver 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Gemerskej Hôrke, dňa 08.04.2021 

 

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

 

 

    Ing. Tibor Balázs 

       starosta obce 

 

Overovatelia: 

Marek Szabó-Dózsa                 ............................................ 

 

Iván Peter           ............................................ 


