Zápisnica
z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke,
konaného dňa 23.11.2018
___________________________________________________________________
Prítomní:
Neprítomní :
Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)
Starosta obce:
Ing. Tibor Balázs
Poslanci :
7 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny
--Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos
Verejnosť:
podľa zvláštnej prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
9. Voľba návrhovej komisie
10. Menovanie zástupcu starostu
11. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal všetkých
prítomných.
K bodu 2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda miestnej volebnej komisie p. Kornélia Kardošová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Gemerská Hôrka konaných dňa
10.11.2018 v nasledovnom rozsahu.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:

1058

Počet osôb, ktorí sa zúčastnili na voľbách:

376

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva:

367
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Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce:

274

Starosta obce :
1. Tibor Balázs, Ing .

MOST - HÍD

274

MOST - HÍD
MOST – HÍD
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
MOST – HÍD
MOST – HÍD
SMER – sociálna demokracia

217
199
194
169
160
132
128

MOST - HÍD
MOST - HÍD
nezávislý kandidát
SMER – sociálna demokracia

125
124
117
81

Poslanci :
1. Zoltán Tömöl, Ing.
2. Annamária Giczei
3. Róbert Vajda
4. Alexander Ambrus, PhDr.
5. Peter Iván
6. Marek Szabó Dózsa
7. Gejza Milko
Náhradníci :
1. Ladislav Sipos, Ing.
2. Nora Nagyová
3. Judita Fodorová
4. Štefan Laven

K bodu 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
Predseda miestnej volebnej komisie p. Kornélia Kardošová prečítala text sľubu starostu
a novozvolený starosta Ing. Tibor Balázs zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
podpisom pod text sľubu. Následne p. Kardošová odovzdala novozvolenému starostovi
Ing. Tiborovi Balázsovi insígnie.
K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
a novozvolení poslanci skladali sľub podpisom pod text sľubu v abecednom poradí
nasledovne:
1. Alexander Ambrus, PhDr.
2. Annamária Giczei
3. Peter Iván
4. Gejza Milko
5. Marek Szabó Dózsa
6. Zoltán Tömöl, Ing.
7. Róbert Vajda
Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a zasadnutie OZ je
uznášania schopné.
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K bodu 5. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice p. Annamáriu Giczei a za overovateľov
p. Róberta Vajdu a p. Mareka Szabó Dózsu.
Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7.
K bodu 6. 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.
K bodu 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce poďakoval v mene svojom aj v mene poslancov OZ
občanom obce – voličom za preukázanú dôveru a vyslovil názor, že náročný program,
ktorý bol stanovený na nasledovné volebné obdobie je splniteľný s podporou a účinnou
pomocou poslancov OZ, ako aj občanmi obce.
K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1
.
a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Starosta obce navrhol na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12
ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení poslanca Alexandra Ambrusa,
PhDr.
p. Alexander Ambrus, PhDr. : On predniesol svoj návrh na Ing. Zoltána Tömöla. Starosta
mu zároveň vysvetlil, že Ing. Zoltán Tömöl nemôže byť, nakoľko zastáva funkciu zástupcu
starostu, a dal hlasovať o Alexandrovi Ambrusovi, PhDr.
HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 1 /prítomní 7
K bodu 9. Voľba návrhovej komisie
Na zloženie členov návrhovej komisie dal starosta nasledovný návrh:
1. Ing. Tömöl Zoltán
2. Vajda Róbert
3. Milko Gejza
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7
K bodu 10. Menovanie zástupcu starostu
Novozvolený starosta obce menoval do funkcie zástupcu starostu obce v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. Ing. Zoltán Tömöla jednak kvôli tomu , že vo voľbách dostal
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najviac hlasov a jednak kvôli tomu, že aj v predchádzajúcom volebnom období práve on
zastával funkciu zástupcu starostu.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie menovanie Ing. Zoltána Tömöla za
zástupcu starostu obce na vedomie.
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7
K bodu 11. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
a.) Starosta predložil návrh, aby sa obecná rada v zmysle § 14 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nezriaďovala. Pri návrhu
sa vychádzalo zo skúseností za uplynulé volebné obdobie.
HLASOVANIE: za 7, proti 0 zdržal sa 0 / prítomní 7
b.) V súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, starosta predložil návrh na zriadenie nasledovných komisií OZ
a súčasne navrhol predsedov komisií z poslancov OZ takto:
Nakoľko jedinou povinne zriaďovanou podľa 357/2004 Z.z. je komisia na
ochranu verejného záujmu, a jej členovia môžu byť len z radov poslancov, ktorí
by mali zastupovať rôzne politické strany a nezávislých kandidátov, návrh
starostu je:
- ochrany verejného záujmu:

predseda :
Členovia :

Alexander Ambrus, PhDr,
Gejza Milko
Marek Szabó Dózsa

- finančná: Ing. Zoltán Tömöl
- výstavby a životného prostredia: Peter Iván
- školstva, mládeže a kultúry: Annamária Giczei
- športu a turizmu: Róbert Vajda
- bezpečnostná a DHZ: Marek Szabó Dózsa
- pre riešenie rómskej otázky: Gejza Milko
Pripomienka poslanca Alexandra Ambrusa PhDr.: Ja som si myslel, že vytvorenie komisií
a určenie ich predsedov sa prejedná na zasadnutí OZ podľa ich potreby, a privítal by
zvolanie ešte minimálne zvolanie jedného zasadnutia OZ v tomto roku. Starosta mu
odpovedal, že on predložil len návrh vytvorenia komisií a ich predsedov, a že zasadnutia
v tomto roku sú naplánované ešte minimálne dva. Následne dal starosta hlasovať na
zriadenie vyššie uvedených komisií a za ich predsedov.
HLASOVANIE: za 6, proti 1 zdržal sa 0 / prítomní 7
K bodu 12. Určenie platu starostu obce
Starosta obce navrhol ponechať plat starostu na úrovni predchádzajúceho volebného
obdobia, t.j. v zmysle § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostu obce Gemerská Hôrka podľa § 3 a 4
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 1,98 násobku
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priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vždy za predchádzajúci kalendárny rok
s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu starostom obce, t.j. odo dňa
23.11.2018 (mesačne), navýšené o 30%, čo schválilo predchádzajúce obecné
zastupiteľstvo ešte na svojom X. zasadnutí v roku 2015 dňa 15.12.2015 pod uznesením č.
6/X/15122015.
Alexander Ambrus, PhDr. : Koľko je presne plat starostu v číselnom vyčíslení ?
Ing. Tibor Balázs : Uviedol, že nevie presnú sumu svojho platu, ale je to jednoduché
vypočítať z uvedeného vzorca, a že od roku 2016 nie je potrebné vyčísliť pri schvaľovaní
platu starostu presnú sumu.
Následne dal starosta hlasovať o určení platu starostu na ďalšie obdobie.
HLASOVANIE: za 6, proti 1 zdržal sa 0 / prítomní 7

K bodu 13. Diskusia
Mgr. Iveta Balázsová: Poďakovala sa vo svojom mene, ako aj v mene svojich kolegýň,
riaditeliek ZŠ slovenskej, a materskej škôlky za odvedenú prácu za predchádzajúce
volebné obdobie starostovi obce a odchádzajúcom poslancom obecného zastupiteľstva
a pozdravila nové obecné zastupiteľstvo. Zapriala im aspoň takú úspešnú prácu , ako
predviedla predchádzajúce OZ , čo bolo dobré , s potrebou ju ďalej rozvíjať a aby občania
obce im dávali nové podnety pre prácu obecného zastupiteľstva.
Alexander Ambrus, PhDr. : Tiež sa poďakoval starostovi a poslancom predchádzajúceho
OZ za doteraz predvedenú prácu, a vyjadril presvedčenie v úspešnej spolupráci
v nasledujúcom období.
Gejza Milko st. : Vyjadril sa, že síce poslanci odhlasovali vytvorenie komisií a určenie ich
predsedov, ale nakoľko sú väčšina z nich novozvolení, ani poriadne nemohli vedieť, čo ich
čaká.
K bodu 14. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Zoltán Tömöl predniesol návrh na uznesenie
ustanovujúceho zasadnutia. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal
k prednesenému návrhu pripomienky, starosta dal hlasovať o prenesenom návrhu.
HLASOVANIE: za 7, proti 0 zdržal sa 0 / prítomní 7
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K bodu 15. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Gemerskej Hôrke, dňa 26.11.2018

Zapísala :

Annamária Giczei

..................................

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

Overovatelia:

p. Marek Szabó Dózsa

............................................

p. Róbert Vajda

............................................
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