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Z Á P I S N I C A 
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 03.10.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

  Starosta obce: Ing. Tibor Balázs 

  Poslanci: 6 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

   

Ďalší prítomní:  

Zapisovateľka: Anita Vecková 

     

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2019 

5. Plnenie rozpočtu II./Q. 2019 

6. Prejednanie došlých žiadostí 

7. Prejednanie zapájania sa do novovyhlásených výziev a stav prebiehajúcich projektov 

8. Prejednanie stavu Hôrka s.r.o. Gemerská Hôrka 

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 p. Anitu Veckovú zamestnankyňu Obecného 

úradu a za overovateľov pani Annamáriu Giczei a pána Petra Ivána. 

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

HLASOVANIE : ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMÍ 6 
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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: PLNENIE ROZPOČTU ZA II.Q/2019 

Pán starosta predložil plnenie rozpočtu za II.Q/2019 obecnému zastupiteľstvu, poslanci 

tento materiál dostali aj poštou. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili 

k plneniu rozpočtu za II.Q/2019. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus vyjadril svoju spokojnosť s monitorovacou správou. 

Vyzdvihuje že programový rozpočet je podrobne a zrozumiteľne vypracovaný a je prehľadný.  

Konštatuje, aby bol rozpočet na rok 2020 pripravený skôr, aby ho obecné zastupiteľstvo vedelo 

schváliť začiatkom roku. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl vysvetľuje, že ak sa pripraví hneď na začiatku roku tak nebude 

presný pretože presné výšky dotácií na školstvo sú známe až v marci. Navrhuje aby sa 

vychádzalo z čísel tohtoročného rozpočtu. 

Pán starosta zabezpečí aby sa rozpočet pripravil v čo najskoršom termíne. 

Pán starosta navrhuje schválenie plnenia rozpočtu na II.Q/2019 

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

 

K BODU 5: PREJEDNANIE DOŠLÝCH ŽIADOSTÍ 

a) Od pána PhDr. Alexandra Ambrusa došla žiadosť o schválenie umiestnenia 

pamiatkovej tabule a usporiadania spomienkového podujatia, ktoré by sa konalo dňa 28. 

októbra 2019 o 10,00 hodine. Na toto podujatie a na pohostenie hostí žiada dotáciu vo výške 

700,- eur.  

Pán starosta poprosil pána PhDr. Ambrusa, aby oboznámil obecné zastupiteľstvo 

s pripravovanou udalosťou. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus vysvetlil o aké podujatie sa jedná a všetkých prítomných 

srdečne pozval na toto podujatie. 

Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na výške dotácie 500,- eur a pán starosta prisľúbil 

darčekové predmety, ktoré reprezentujú obec Gemerská Hôrka. 

Pán starosta navrhuje schválenie dotácie vo výške 500,- eur. 
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HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

b) Žiadosť od pani Gabiky Tömöl za združenie  Pro Korona o sponzoring  pre občianske 

združenie, resp. spevácku  skupinu Korona. Dotácia vo výške 1.000,- eur na rok 2019. 

OZ nemá žiadne námietky. 

Pán starosta navrhuje schválenie dotácie vo výške 1.000,- eur. 

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

 

c) Žiadosť o poskytnutie dotácie v mene Združenia maďarských rodičov na Slovensku 

pri Základnej škole Dénesa Györgya s vyučovacím jazykom maďarským v Plešivci na rok 

2019. Žiada o dotáciu vo výške 1.000,- eur. 

Pán starosta vysvetľuje, že toto združenie podalo žiadosť len v obci Gemerská Hôrka. 

Obvolal okolité dediny, z ktorých žiaci navštevujú spomínanú základnú školu, ale tam neboli 

podané žiadosti. Keďže v žiadosti nie je konkrétne uvedené načo by sa spomínaná dotácia 

použila, navrhuje túto dotáciu neschváliť. 

Pán Róbert Vajda súhlasí s pánom starostom. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje, aby sa dotácia schválila v nižšej sume, napríklad 

vo výške 300,- eur, vysvetľuje, že túto školu navštevuje viac detí z Gemerskej Hôrky. 

Pani Annamária Giczei oboznamuje OZ, že pri kultúrnych podujatiach, ktoré organizuje 

toto združenie, sa snažia pomáhať a podporovať toto združenie napríklad nižšími poplatkami 

za prenájom. 

Pán Róbert Vajda navrhuje, aby sa im na kultúrnych podujatiach poskytovali bezplatne 

služby a aj takýmto spôsobom by sa podporovalo toto združenie. 

Pán starosta navrhuje, aby sa neposkytla dotácia. Navrhuje poskytnutie priestorov na 

kultúrne podujatia. 

Starosta navrhuje hlasovanie za poskytnutie priestorov bezplatne. 

HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 1, ZDRŽAL SA 1 / PRÍTOMNÍ 6 

 

d) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Futbalový klub Gemerská Hôrka na rok 2019 vo 

výške 9.000,-eur. 

Pán starosta navrhuje schválenie dotácie vo výške 9.000,- eur. 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 
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e) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – 

Cirkevný zbor Gemerská Hôrka vo výške 3.500,- eur. 

Pán starosta navrhuje schválenie dotácie vo výške 3.500,- eur. 

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

 

f) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Zväz postihnutých civilizačnými 

chorobami vo výške 100,- eur. 

Pani Annamária Giczei sa pýta, že prečo sú dve združenia dôchodcov s rovnakými 

členmi, ale iným vedením. 

     Pán Ing. Zoltán Tömöl vysvetľuje, že obidve združenia fungujú inak. 

     Pán starosta oboznámil poslancov OZ, že už viackrát sa pokúšal o spojenie týchto dvoch 

organizácií,  no bohužiaľ neúspešne. 

Pán starosta navrhuje schválenie finančného príspevku vo výške 100,- eur. 

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

 

g) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Klub dôchodcov na rok 2019 vo 

výške 100,- eur. 

Pán starosta navrhuje schválenie finančného príspevku vo výške 100,- eur. 

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

 

h) Žiadosť o odkúpenie alebo prenájom pozemku Pavel Baláž. Účelom odkúpenia 

pozemku je umiestnenie garáže . 

Poslanci diskutujú o tom, že na spomínanom pozemku nie je priestor na garáž. Ani 

v minulosti nebolo možné tieto pozemky odkúpiť ani prenajať.  

Pán PhDr. Alexander Ambrus schvaľuje návrh, aby sa pozemok, ktorého vlastníkom je 

obec, nepredal, ani nedal do prenájmu. Prikláňa sa k návrhu pani Annamárie Giczei, aby sa pán 

starosta spolu s poslancami išli pozrieť na miesto, kde by mala byť umiestnená garáž a na 

základe toho sa rozhodlo o jej umiestnení, je taktiež proti predaju pozemku. 

Pán starosta navrhuje aby nebol schválený predaj pozemku. 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 
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  i) Žiadosť od pani Valérie Konczovej o pomoc pri odpojení od pitnej vody. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus oboznamuje OZ, že majitelia domu neboli vopred 

oboznámený o odpojení pitnej vody. Treba im pomôcť v tejto situácii. 

Poslanci OZ určujú pána starostu, aby pomohol majiteľom vyriešiť túto žiadosť 

k spokojnosti žiadateľa. 

 

j) Žiadosť od pána Adriana Lázoka na odkúpenie pozemku. 

Pán Peter Iván navrhuje, aby sa spolu s pánom starostom a pánom poslancom 

Robertom Vajdom išli pozrieť na spomínaný pozemok a potom sa rozhodlo o jeho predaji. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus súhlasí s návrhom pána Petra Ivána. Pretože tam hrozí, 

že by na susediaci pozemok bol zablokovaný prístup. 

Poslanci sa zhodli, aby sa išli pozrieť na tento pozemok, dohodli sa na pondelok o 17.30 

hod. 

Pán starosta súhlasí, že v pondelok sa pôjdu pozrieť na pozemok a potom sa rozhodne, 

ako sa bude ďalej postupovať. 

 

k) Žiadosť na osamostatnenie mladého dospelého plnoletej Júlie Lovašovej vo výške 

30 % zo sumy 956,- eur.  Čo činí výšku príspevku 286,80 eur. 

Pán starosta navrhuje schválenie príspevku na osamostatnenie mladého dospelého. 

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

 

     K BODU 6: PREJEDNANIE ZAPÁJANIA SA DO NOVOVYHLÁSENÝCH VÝZIEV A STAV 

PREBIEHAJÚCICH PROJEKTOV 

a) Zberný dvor – pán starosta oboznamuje, že kúpa pozemku prebehla v poriadku 

a bude vyhlásené verejné obstarávanie. 

b) Nájomné byty 11 bytových jednotiek – pán starosta konštatuje, že stavba sa 

realizuje podľa harmonogramu a ak takto bude pokračovať, kolaudácia bytovky by mohla 

prebehnúť ešte tento rok. 

c) Prekrytie rigolu – pán starosta oboznamuje OZ, že zatiaľ KSK nedala súhlas na 

realizáciu tohto projektu. Je potrebné územné konanie a stavebné konanie, zatiaľ je tento 

projekt pozastavený, ale snaží aby tieto konania prebehli v čo najkratšom čase, aby sa prvá 

fáza mohla začať realizovať ešte v tomto roku. 

Pán Peter Iván sa pýta čo ak sa do konca roka nezačne realizácia tohto projektu?  
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Pán starosta vysvetľuje, že aj preňho je prvoradé aby sa začalo stavebné a územné 

konanie. 

d) Byty nižšieho štandardu 5 bytových jednotiek – tento projekt zatiaľ čaká na 

schválenie. 

e) Kamerový systém – pán starosta predkladá rozhodnutie o schválení výšky dotácie, 

tá bola schválená vo výške 7.000,- , čo je podľa neho nedostačujúce na vybudovanie 

kamerového systému. Treba sa rozhodnúť, či sa za týchto podmienok začne realizovať tento 

projekt? 

Pán Robert Vajda sa zaujíma o to, že načo by sa dala využiť táto poskytnutá dotácia, či 

by sa napríklad nedali z nej na začiatok zakúpiť počítače, cez ktoré by boli riadené tieto 

kamery? Či by sa tento kamerový systém nedal realizovať po etapách ?  

Obecné zastupiteľstvo poveruje pána starostu, aby zistil, načo sa dajú použiť peniaze 

z poskytnutej dotácie. 

f) Multifunkčné ihrisko – bola schválená dotácia vo výške 37.000,- eur . Ešte tohto roku 

sa začne s výstavbou  multifunkčného ihriska. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus namieta proti umiestneniu multifunkčného ihriska, že je 

naplánované na nesprávne miesto. 

Pán starosta zdôrazňuje, že už nie je možné multifunkčné ihrisko umiestniť na iné 

miesto, pretože projekty boli schválené ešte v roku 2015. Zároveň predkladá projekty pred 

obecné zastupiteľstvo a vysvetľuje, že boli schválené podľa týchto projektov a už nie je možné 

meniť ani vzhľad, ani umiestnenie. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus žiada, aby v budúcnosti mali poslanci možnosť 

kedykoľvek nahliadnuť do realizovaných projektov. 

g) Zateplenie Obecného úradu – pán starosta oboznamuje poslancov OZ, že 

v nasledujúcich dňoch sa začne realizácia projektu zateplenie budovy obecného úradu. 

h) Zabezpečenie 9-miestneho mikrobusu – pán starosta oboznamuje poslancov, že cez 

MAS KRAS je možné zapojiť sa do výzvy na získanie dotácie na nákup 9-miestneho mikrobusu 

vo výške do 35.000,-eur. 

i) Vytvorenie oddychovej zóny na dvore domu tradícií - pán starosta oboznamuje 

poslancov, že cez MAS KRAS je možné zapojiť sa do výzvy na získanie dotácie na vytvorenie 

oddychovej zóny vo výške 6.000,-eur  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav novovyhlásených a prebiehajúcich projektov 

a odsúhlasuje na zapojenie sa do výziev na nákup 9-miestneho mikrobusu, a na vytvorenie 

oddychovej zóny na dvore domu tradícií.  

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 
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K BODU 7: PREJEDNANIE STAVU HÔRKA S.R.O. – GEMERSKÁ HÔRKA 

Pani Annamária Giczei oboznamuje so stavom ubytovne. Predkladá fotografie 

o havarijnom stave strechy a miestností v ubytovni. Vysvetľuje, že momentálne má ubytovňa 

štyroch hostí, z toho dvaja sa do dvoch týždňov vysťahujú a podľa jej názoru nie je efektívne 

vykurovať celú budovu. Sú veľmi vysoké náklady na prevádzku a reklamu ubytovne a príjmy 

sú príliš nízke, aby sa tento stav dal dlhodobo udržiavať. 

Pán Robert Vajda navrhuje, aby bola ubytovňa viac reklamovaná na internetových 

stránkach. 

Pani Annamária Giczei vysvetľuje, že reklama ročne stojí 300,- eur a nie je efektívna. 

Predkladá propagačné materiály od pána Puškáša, ktorý v predchádzajúcich dňoch priniesol 

návrhy na prenájom logických automatov do priestorov krčmy. 

Pán Robert Vajda vysvetľuje o aké automaty sa jedná, a že je tam veľké riziko, že ide 

o formu hazardných automatov.  

Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje aby sa krčma dala do prenájmu.  

Pán Robert Vajda konštatuje, že zatiaľ nie je konateľ, v prvom rade by sa malo 

rozhodnúť o konateľovi a o tom ako bude ďalej fungovať Hôrka s.r.o. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl konštatuje, že pán Ing. Štefan Kardos nie je prítomný a tak zatiaľ 

nemá OZ prehľad o tom, ako ďalej postupovať pri prejednaní stavu Hôrka s.r.o. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus sa pýta, aký by bol zisk pre Hôrku s.r.o. z logických 

automatov? 

Pani Annamária Giczei vysvetľuje, že  podľa zmluvy by to bolo 20% zo zisku logických 

automatov. 

Poslanci OZ sa zhodli, že by ubytovňa v zime nemala byť prevádzkovaná kvôli 

havarijnému stavu a vysokým prevádzkovým nákladom. Poverujú pani Annamáriu Giczei, nech 

osloví ubytovaných hostí, aby sa podľa možností v čo najkratšom čase vysťahovali, že ubytovňa 

bude zatvorená. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus konštatuje, že ak by bolo OZ už v januári rozhodlo 

o zrušení s.r.o., tak by tento proces mohol byť u konca. Zároveň sa pýta, prečo nebolo včas 

investované do ubytovne, aby sa do tohto stavu nedostala. A podotýka, že ubytovňa nie je až 

v takom zlom stave. 

Pani Annamária Giczei zdôrazňuje, že sa treba prísť pozrieť, sú poškodené gumolity na 

chodbách, zateká strecha , okná veľmi zle tesnia, bolo by potrebné vymeniť nábytok a matrace 

a to je len zlomok problémov, ktoré sa tam vyskytujú. 

Pán Robert Vajda konštatuje, že tá ubytovňa je na strategickom mieste, ale prikláňa sa 

k názoru, že by ju na zimu trebalo zavrieť.  

Pán Ing. Zoltán Tömöl vysvetľuje, že takéto budovy sú už nebezpečné a že ich životnosť 

je obmedzená a bez väčšej investície nie je možné prevádzkovať ubytovňu. 

Pán starosta navrhuje schváliť zatvorenie ubytovne na zimné mesiace. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 1, ZDRŽAL SA 1 / PRÍTOMNÍ 6 
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K BODU 8 : DISKUSIA 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa pýta, či pán Prihradský z firmy Febora s.r.o. má povolenie na 

vývoz odpadu z pálenice? Pretože tento odpad veľmi zapácha a keďže je v blízkosti, kde 

bývajú, veľmi im to prekáža. Podľa neho by sa táto situácia mala riešiť čo najskôr a obracia sa 

na pána starostu, či by mu v tejto situácii nevedel pomôcť.  

Pán starosta prisľúbil, že zistí komu ten pozemok patrí a či majiteľ firmy Febora má 

potrebné povolenia. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus konštatuje, že ide o bio odpad, a že vo VZN je presne 

uvedené ako s ním zaobchádzať. 

Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje zvýšenie odmeny poslancov z terajších 10 eur na 20 

eur. Za obdobie od 1.1.2019. Poslanci odsúhlasili zvýšenie odmien. 

Pán starosta navrhuje schváliť zvýšenie odmien na 20 eur.  

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

 

     K BODU 9.  ZÁVER 

Nakoľko boli vyčerpané  všetky body  programu zasadnutia, starosta poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala :     p. Anita Vecková        .................................. 

 

 

---------------------------- 

Ing. Tibor  B a l á z s     

        starosta obce   

 

 

Overovatelia:       Annamária Giczei  ............................................ 

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


