Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke ,
konaného dňa 30.11.2018
–––––––––––––-------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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:
Dávid Balázs
Mgr. Nora Nagyová
Mgr. Iveta Balázsová
Krisztína Szabóová Dózsová

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prejednanie zriadenia komisií obecného zastupiteľstva
5. Prejednanie stavu niektorých prebiehajúcich projektov (Kultúrny dom, Zberný
dvor, Chodník pri hlavnej ceste, 11 b.j. nájomné byty)
6. Diskusia
7. 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 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
p. Petra Ivána a p. Gejzu Milka.
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. Prejednanie zriadenia komisií Obecného zastupiteľstva
Starosta informoval poslancov, že tento bod bol zaradený do programu dnešného
zasadnutia z dôvodu pripomienok a následnej dohody na ustanovujúcom zasadnutí OZ.
Skonštatoval, že návrh na zriadenie jednotlivých komisií na predchádzajúcom zasadnutí
a ich predsedov bolo odsúhlasené, napriek tomu požiadal poslancov o ich pripomienky.
Pripomienky poslancov:
PhDr. Ambrus : Predniesol poznámku, prečo sa návrh a ostatný materiál neposiela
dopredu s pozvánkou, alebo e-mailom.
Ing. Tömöl: Naďalej súhlasí s už zriadenými komisiami a ich predsedami.
p. Vajda : Súhlasil s PhDr. Ambrusom, dopredu sa dojednať, o čom sa bude rokovať.
Ing. Tömöl: Jednotlivý predsedovia jednotlivých komisií nech si zostavia svoje komisie,
ktoré by mali mať minimálne 3 členov.
Ing. Balázs: Do budúceho zasadnutia OZ, ktoré by malo byť 12.12.2018 nech každý
predseda komisie predloží menný zoznam členov svojich komisií.
Nakoľko nikto z ostatných prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, zriadenie
komisií a ich predsedov z predchádzajúceho zasadnutia , ako aj doplnenie členov komisií
do 12.12.2018 jednohlasne schválili.
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7
K bodu 5. Prejednanie stavu niektorých prebiehajúcich projektov
a.) Kultúrny dom

Starosta informoval poslancov o stave realizácie projektu Zníženie energetickej
náročnosti Kultúrneho domu. Zároveň informoval, že 6.novembra 2018 prebehla administratívna
finančná kontrola na mieste pracovníkmi riadiaceho orgánu zo Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry z Košíc, výsledkom ktorej bolo neuznanie pôvodne schválenej čiastky
na nepredvídané výdavky vo výške 16.831,44 EUR. Túto čiastku má znášať prijímateľ
nenávratného finančného príspevku – obec, v opačnom prípade môže prísť obec o celú čiastku
NFP, vyše 430.000,- EUR.
Pripomienky poslancov:
PhDr. Ambrus: Prečo poslanci neboli informovaní o tomto probléme skôr?
p. Szabó Dózsa: V čom bol problém, že kontrolný orgán neuznal tieto nepredvídané výdavky?
Ing. Kardos: Problém vznikol v tom, že riadiaci orgán počas procesu schvaľovania projektu od
roku 2016, ako aj počas realizácie urobili určité zmeny.
Ing. Balázs: Ešte stále prebiehajú jednanie s generálnym dodávateľom ohľadne ich spoluúčasti
na úhrade čiastky.
PhDr. Ambrus: Pravdepodobne chyba nastala z obidvoch strán, je za zaplatenie čiastky, ale
naďalej trvá na skoršom oznámení a informovanosti obdobných problémov.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spolufinancovanie čiastky 16.831,44 EUR
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 0
b.) Zberný dvor

Starosta informoval poslancov, že od podania žiadosti na SPF na vysporiadanie
pozemkov pre Zberný dvor od 23.1.2017 sme dostali od SPF Oznámenie odsúhlasenej ceny, čo
činí 3,32 €/m2, čo pri celkovej výmere 10.785 m2 činí 35.806,20 € + 5 € za poštovné a balné.
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SPF očakáva od obce odpoveď do 30 dní od doručenia oznámenia, aby vedeli pristúpiť
k vypracovaniu návrhu kúpnej zmluvy.
Pripomienky poslancov:
Ing. Tömöl : Treba zahlasovať, nakoľko obec potrebuje takýto zberný dvor.
PhDr. Ambrus : Kde presne by tento zberný mal stáť, za koľko by stála realizácia zberného dvora,
koľko ľudí by to zamestnalo ? Nie sme dostatočne informovaní.
Ing. Balázs : Momentálne nie je vypísaná výzva, ak bude, zapojíme sa do nej.
p. Iván : Treba kúpiť pozemok, pripojil sa ku nemu aj p. Vajda.
Ing. Kardos: Nákup pozemku sa týka budúceho roka, a kúpou dôjde k navyšovaniu majetku
obce.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo nákup pozemku od SPF pre zberný dvor v hodnote
35.806,20 € + 5 €
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 0
c.) Vytvorenie chodníka pri hlavnej ceste smerom na Jelšavu

Starosta informoval poslancov, že je naplánované prekrytie dažďového žľabu a vytvorenie
chodníka pri hlavnej ceste smerom na Jelšavu. V prvej etape sa jedná o 116 metrov od domu
Lalika Elemíra po dom Konkolyovcov, realizácia čoho činí podľa projektu cca 35.000,-€. My sme
podali žiadosť na Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vo výške 15.000,-€ a práve
dnes 30.11.2018 sme dostali oznámenie o schválení vo výške 8.000,-€, a včera 29.11.2018 sme
dostali oznámenie od Ministerstva financií SR o schválení dotácie na chodník vo výške 15.000,€, ktoré sme získali pri výjazdovom zasadnutí vlády v Rožňave zo dňa 24.10.2018. Pri spojení
týchto dvoch dotácií by obec mala spolufinancovať I. etapy chodníka s čiastkou okolo 12.000,-€.
Pripomienky poslancov:
PhDr. Ambrus: Nadniesol, či by sa nedalo zrealizovať len taká časť, ktorá sa dá vyfinancovať
z dotácií, a navrhol zapojiť do realizácie domáce firmy.
Ing. Balázs : Naznačil, že projekčne je pripravená aj II. etapa chodníka, od domu p. Vargovej po
úsek naproti príjazdovej cesty k nájomným bytom nižšieho štandardu.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zapojenie sa do uvedeného projektu.
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 0
d.) 11 b.j. Nájomné byty

Starosta informoval poslancov, že realizácia výstavby sa začala neskôr kvôli zmene
zakladania stavby zo základových pásov na piloty. Táto zmena musela byť odsúhlasená na
ministerstve dopravy a výstavby. Dodávateľská firma však zatiaľ garantuje napriek neskoršiemu
začatiu stavby jej ukončenie do konca roka 2019. Ďalej informoval, že momentálne je na 11 bytov
zapísaných 25 záujemcov, a rozdelenie bytov bude nasledovné: 5 bytov trojizbových a po 3 byty
dvojizbové a jednoizbových. Naznačil, že zo záujemcov budú rozhodovať poslanci, kto obdrží
byt.
Pripomienky poslancov:
PhDr. Ambrus: Z poslancov sa vytvorí komisia, ktorá rozhodne o pridelení jednotlivých bytov.
A keď je toľko záujemcov, treba porozmýšľať, kde by sa dali podobné nájomné byty v budúcnosti
postaviť.
Ing. Tömöl: Na základe platného územného plánu obce je vhodný priestor vedľa predajni
MilkAgro.
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Následne poslanci OZ stav projektu na 11 b.j. nájomné byty zobrali na vedomie.
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7
Následne PhDr. Ambrus sa opýtal na verejné osvetlenie obce. O koľko lámp sa jedná, koľko by
stála výmena na LED osvetľovacie telesá.
Ing. Balázs : Vyjadril sa, že momentálne sa zaoberal s projektmi vyššej priority, verejné
osvetlenie je tiež v riešení. Jedná sa o výmenu 143 osvetľovacích telies, momentálne sú dve
LED svietidlá namontované na skúšku.
p. Szabó Dózsa: Naznačil, že v minulosti bolo navrhnuté vycestovať do takej obce, kde už
svietidlá vymenili na LED svietidlá.
p. Vajda: Opýtal sa, či by nebolo možné namontovať nové svietidlo pri domoch smerom za
cintorínom, nakoľko tam nesvieti už veľmi dávno.
Ing. Balázs: Treba dať písomnú požiadavku.

K bodu 6. Diskusia
Ing. Balázs : Informoval poslancov OZ, že v našej obci spoločnosť MPhilms v koprodukcií
s RTVS chcú natáčať celovečerný film s názvom „Moc“. Natáčať ba sa malo v priestoroch
Domu dôchodcov, Obecného úradu a pohostinstva. Okrem Gemerskej Hôrky by sa malo
natáčať aj v Meliate. 16.12.2018 bude v Kultúrnom dome prebiehať casting na
účinkujúcich vo filme.
PhDr. Ambrus: Podal viacero návrhov:
 aby zápisnicu viedla niektorá pracovníčka obecného úradu
 aby na najbližšom zasadnutí OZ sa prejednal stav Hôrky s.r.o., kto je konateľom,
vedúcim, aký je hospodársky výsledok, a ako ďalej
 aký je stav hospodárenia obce, koľko je momentálne peňažných prostriedkov na
účte, aké sú príjmy a výdavky obce
 výsledky hospodárenia Hôrky s.r.o. nech sú uverejňované aj na webovej stránke
obce, nakoľko sa jedná o obecnú s.r.o.
 na webstránku obce nech sa zjednotí zverejnenie faktúr (čiastky s DPH)
p. Iván : Tiež sa informoval ohľadne stavu financií obce
p. Giczei: Pozvala všetkých poslancov aj s partnermi na divadelné predstavenie divadla
Thália, ktoré sa uskutoční 2.12.2018 o 18.00 hod.
p.Vajda: Či by sa nedali zjednotiť termíny zasadnutí OZ
Ing. Balázs: Potvrdil prípravu materiálov na najbližšie zasadnutie OZ, čo sa týka
finančného hospodárenia obce, stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni, ako
aj stav hospodárenia Hôrky s.r.o. a nadniesol požiadavku, aby Dávid Balázs ostal naďalej
administrátorom web-stránky.
PhDr. Ambrus: Pýtal sa, či má poverenie Dávid Balázs a aké z toho má výhody, a navrhol,
aby za svoju robotu dostával odmenu, aby sa nerobila „čierna robota“.
Ing. Balázs: Dávid Balázs túto činnosť vykonával a vykonáva bez nároku na hocijakú
odmenu, nemá z toho ani finančné ani žiadne iné výhody
Mgr.Balázsová : Dávid Balázs doteraz túto činnosť ako aj všetky ostatné činnosti v obci
robil bezplatne , a že ako 21 ročný už urobil pre obec oveľa viac, ako taký poslanec, ktorý
ho len kritizuje.
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K bodu 12. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Gemerskej Hôrke, dňa 03.12.2018

Zapísala :

p. Annamária Giczei

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

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

Overovatelia:

p. Peter Iván

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

p. Gejza Milko

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

Strana 5 z 5

