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Z Á P I S N I C A 

z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 07.05.2020 v malej sále 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 

Anton Gürtl  

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Plnenie rozpočtu za rok 2019 
5. Prerokovanie rozpočtu obce Gemerská Hôrka na r. 2020 (Rozpočet sa kvôli pandémií 

koronavírusu prerába) 
6. Posúdenie efektívnosti aktivačnej činnosti v obci, s prizvaním p. Antona Gürtlho 
7. Posúdenie činnosti hlavného kontrolóra, so zvláštnym zreteľom na ustanovenia § 18f 

Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. 
8. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
9. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 
10. Prejednanie stavu projektov 
11. Žiadosti Adriána Lázóka na odkúpenie obecného pozemku 
12. Žiadosť o zníženie starostovského platu 
13. Diskusia 
14. Záver 
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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. 

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

 

K bodu  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu 
Obecného úradu a za overovateľov pána Róberta Vajdu  a pána Mareka Szabó Dózsu. 

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.  

Marek Szabó Dózsa a Róbert Vajda nesúhlasia s rozsahom programu, navrhujú, aby 
niektoré body programu boli prerokované na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Poslanci pripomienkujú, že zastupiteľstvo sa mohlo zvolať skôr. Pán starosta uvádza, 
že z dôvodu vzniknutej pandémií Corona-19 sa zastupiteľstvo nemohlo konať. Pán PhDr. 
Ambrús Alexander s tým nesúhlasí a tvrdí, že na konania sa obmedzenie nevzťahovalo. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 2, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu za rok 2019 

Starosta predložil čerpanie rozpočtu na rok 2019, ktorý bol rozposlaný poslancom 
spolu s pozvánkou. 

 Pán Iván Peter sa pýta, koľko presne peňazí mala obec k 31.12.2019. Podľa účtovníčky 
Angeli Lenkeiovej na účte zostalo  88 228 Eur. 
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Pán Marek Szabó Dózsa prosí o vysvetlenie výdavku v sume 2500 Eur na pracovnú 
a požiarnu obuv. Pani účtovníčka Angela Lenkeiová ozrejmuje, že obec dostala dotáciu pre 
hasičov vo výške 3000 Eur, ktorú obec okrem nákupu obuvi využila aj na nákup ostatného 
materiálu potrebného pre činnosť DHZ. 

Pán Marek Szabó Dózsa ďalej mal pripomienku k vysokej sume za opravu čerpadla vo 
výške 4887 Eur. Podľa neho tá suma je privysoká a navrhuje aby sa v budúcnosti prihliadalo na 
ich zníženie. Pán starosta vysvetľuje, že žiaľ,  za tieto poruchy môžu nezodpovední občania, 
ktorí do kanalizácie vhadzujú aj  nevhodné veci, ktoré spôsobujú poruchu čerpadla, ktoré 
následkom toho prestáva fungovať. Zároveň upresňuje, že oprava jedného čerpadla stojí od 
300-350 Eur, pričom jedno nové čerpadlo stojí cca 1700 Eur. 

Pán Róbert Vajda sa pýta, že kto nesie zodpovednosť, za tento zlý systém? A aké by 
mohlo byť riešenie? Podľa pána starostu, problém spočíva už v samotnom zlom postavení 
čističky, ktorá mala byť postavená na území bývalého JRD. 

Marek Szabó Dózsa a Peter Iván sa zaujímajú o výdavok čistenie kanalizácie v sume 
10 500 Eur. Pán Ing. Zoltán Tömöl vysvetľuje daný problém, zároveň dodáva, že zato z jednej 
strany môžu obyvatelia obce a navrhuje spoplatnenie kanalizácie. Pán Marek Szabó Dózsa 
súhlasí s návrhom pána Ing. Zoltána Tömöla ohľadom spoplatnenia a je zato, aby čistenie 
kanalizácie vykonávala Vodárenská spoločnosť. Podľa pána starostu, v minulosti sa to už riešilo 
len po prepočte by boli oveľa vyššie náklady, zároveň dodáva, že samotní obyvatelia by 
mesačne museli platiť za kanalizáciu. Pán Róbert Vajda  navrhuje, že by mali nájsť riešenie na 
tento problém a mali by nad tým porozmýšľať. Pán PhDr. Alexander Ambrús žiada 
o vysvetlenie ako presne funguje celý systém. Pán starosta ho podrobne vysvetľuje. Pán Marek 
Szabó Dózsa navrhuje dať skontrolovať čerpadlá špecialistovi, pretože možno chyba spočíva 
v zlom type čerpadla. Pán PhDr. Alexander Ambrús  navrhuje, aby k tejto otázke sa vrátili 
v budúcnosti a nesúhlasí, aby obec poverila čistenie kanalizácie Vodárenskej spoločnosti. 

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta na položku kosenie v sume 1690 Eur a za náradie. Pani 
účtovníčka oboznamuje, že náradia sa kupujú občanom, ktorí sú na aktivačnej činnosti, 
zároveň dodáva, že táto suma je refundovaná úradom práce. 

Pán PhDr. Alexander Ambrús pripomienkuje, že v budúcnosti pri plánovaní rozpočtu by 
sme na tieto veci mali prejednať s cieľom ušetriť na rozpočte. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa informuje o znížení daní zo stavieb. Pani účtovníčka Angela 
Lenkeiová vysvetľuje danú situáciu, že problémy nastali pri firme Domitri, kedy stavba bola zle 
zaradená. Pán starosta zároveň dodáva, že minulý rok ako sa menilo VZN tak sa zvyšovala 
položka a došlo k chybe v kategorizácií. Pani Angela Lenkeiová dodáva, že obec obdržala list 
z finančnej správy, na základe ktorého obec môže vydať nové rozhodnutie. Pán Ing. Kardos 
Štefan dodáva, že po vydaní nového daňového priznania, sa im spätne vyráta a vyrúbe nová 
daň. 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, starosta skonštatoval, že 
poslanci berú rozpočet za rok 2019 na vedomie. 
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HLASOVANIE : ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

K bodu 5: Prerokovanie rozpočtu obce Gemerská Hôrka na 
r.2020 (Rozpočet sa kvôli pandémií koronavírusu prerába) 

 Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý bol rozposlaný poslancom 
poštou. 

 Pán Peter Iván sa pýta, prečo rozpočet na rok 2020 nemôže zastupiteľstvo schvaľovať 
v decembri v roku 2019? Účtovníčka pani Angela Lenkeiová  upresňuje, že zákon neurčuje a 
ani neukladá povinnosť  pripraviť rozpočet na rok 2020 už v decembri v  roku 2019. Pán 
starosta ešte dodáva, že až v marci boli známe sumy podielových daní a taktiež boli zverejnené  
presné informácie o dotáciach v školstve na rok 2020. 

 Pán Róbert Vajda pripomienkuje, že zastupiteľstvo mohlo zasadnúť skôr z dôvodu 
zníženia výdavkov v obci v čase pandémie Covid-19. Pán starosta ozrejmuje, že obec podnikla 
kroky k zníženiu výdavkov v tomto náročnom období. Oboznamuje poslancom, že sa znížili 
platy zamestnancom na obecnom úrade na 80 %, taktiež v materských školách, 
u vychovávateliek, u upratovačiek a  v školských jedálňach. Pán PhDr. Alexander Ambrús je 
presvedčení, že v tomto období má obec viac práce ako predtým, ale navrhuje aby sa 
stránkové hodiny vrátili do normálneho režimu. Pani Lenkeiová s návrhom nesúhlasí a dodáva, 
že počas tejto krízy je návštevnosť obecného úradu minimálna, takže tie stránkové hodiny sú 
dostačujúce. 

 Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrúsa mala prijať obec rozpočet na rok 2020 ešte 
v decembri v roku 2019, keďže v tom období boli o 80 000 Eur vyššie podielové dane. Pán Ing. 
Štefan Kardos ale vysvetľuje, že daňový úrad každý mesiac refunduje, ale zakaždým sa tá suma 
znižuje. Udáva, že pokiaľ táto kríza bude trvať 3 mesiace tak to bude 26,7 % úpadok. Ozrejmuje 
danú situáciu, že čím zamestnanci budú odvádzať menej odvodov do štátnej pokladne, 
z dôvodu 80 % alebo 60% poklesu mzdy, tým sa budú znižovať podielove dane. Samozrejme 
výška sa odvíja od ďalších faktorov a to koľko má obec obyvateľov, či má školské zariadenie, 
školskú jedáleň, školský klub. 

 Pán Róbert Vajda sa pýta, či sme nemohli prepustiť zamestnancov dohodou s cieľom 
úspory obci? Pán kontrolór vysvetľuje, že podľa zákonníka práce sa pedagogickým 
zamestnancom musí uzavrieť pracovná zmluva na neurčitú dobu a pripomína, že v materských 
školách sa znížili platy na 80 %. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl mal dotaz ku kapitálovému rozpočtu a to takú, že nech obec nič 
nerealizuje, pretože sa nemôžeme hnať do dĺžob. 

 Pán starosta ale dodáva, že dotácie boli už obci vyplatené  a pokiaľ nedôjde k realizácií 
tak ich obec musí vrátiť. Pripomína o ktoré dotácie sa jedná. Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje, 
aby obec realizovala ten projekt pri ktorom je najvyššia dotácia a najnižšie náklady má obec. 
Pán starosta dodáva, že min 5 % musí obec čerpať z vlastných zdrojov. 
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 Otázka pána PhDr. Alexandra Ambrúsa: Bude sa realizovať v tomto roku Zberný dvor? 
Podľa pána starostu v tomto roku určite nie. 

 V ďalšej časti sa poslanci informujú, kedy končia verejné obstarávania na jednotlivé 
projekty a informujú sa o výške poskytnutej dotácie za projekty. Pán starosta zároveň dodáva, 
že všetky informácie o verejných obstarávaniach sú na web stránke obec. 

 Pán Róbert Vajda a Peter Iván dáva do vedomia, že novo postavený bytový dom má 
veľa nedostatkov, ktoré by obec mala riešiť. Dodávajú, že v takom stave sa ten bytový dom 
nemal prebrať. Podľa pána Petra Ivána sa nedostatky majú spísať  a reklamovať. Pán starosta 
s tým súhlasí a dodáva, že jemu nikto nič nepripomienkoval a že od nájomníkov počul len samé 
chváli. 

 Poslanci k rozpočtu nemali ďalšie otázky a pán starosta navrhuje jeho prerokovanie na 
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

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

 

K bodu 6: Posúdenie efektívnosti aktivačnej činnosti v obci, s 

prizvaním p. Antona Gürtlho 

 Pán Marek Szabó Dózsa má otázku na pána Antona Gürtlho ohľadom čistenia 

kanalizácie, ktorého výdavok bol za rok 2019 v sume 10 500 eur. Pán Anton Gürtl vysvetľuje, 

problémy ohľadom kanalizácie a uvádza, že v porovnaní s nejakou firmou je to určite lacnejšia 

alternatíva. Dáva do vedomia, že medzi obcou a ním je spísaná dohoda o vykonaní práce, kde 

sú stanovené sumy za jednotlivé čerpania a vývozy kalu z jednotlivých čerpacích staníc. Pán 

Anton Gürtl navrhuje, že keď sa im zdá výdavok za čistenie odpadových vôd privysoké, nech 

to preberie na zodpovednosť firma. Taktiež pripomína, už aj vyššie spomenuté, že z veľkej časti 

za upchávanie môžu nezodpovední obyvatelia obce. 

 Pán Róbert Vajda sa pýta: ako to funguje v okolitých dedinách? Podľa Antona Gürtlho 

v dedinách, kde problémy s kanalizáciou rieši Vodárenská spoločnosť, tie výdavky sú oveľa 

vyššie a taktiež pripomína, že zato budú musieť obyvatelia obce platiť, čo sa im určite nebude 

páčiť. 

V ďalšej časti sa prešlo k problémom k aktivačnej činnosti. 

Pán starosta vysvetľuje, že aktivační pracovníci sú rozdelení do 2 skupín: 

1) Úrad Občan 

2) Obec Občan 

Zároveň dodáva, že za výkon práce im obec nič neplatí. Platí ich Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny. Pán Anton Gürtl vysvetľuje, lenivý prístup aktivačných pracovníkov, ďalej 
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oboznamuje poslancom, že on je koordinátor iba pre aktivačných pracovníkov Úrad občan 

a popri ich kontrolovaní musí zabezpečovať aj rozvoz stravy pre Materskú škôlku a ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským a tak isto musí zabezpečovať nákup materiálu pre rôzne 

opravné činnosti. 

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, či je to zákonom dané, že ich obec musí zamestnať? 

Podľa pána starostu to zákonom dané nie je. Pán starosta konštatuje, že by obec možno 

nemala prijať toľkých pracovníkov na aktivačnú činnosť, možno by  to bolo efektívnejšie. Pán 

Ing. Zoltán Tömöl dodáva, že v prvom rade by sme mali overiť, že kto kde je zaradení a po 

skončení práce skontrolovať vykonanie práce. Podľa Mareka Szabó Dózsu by túto činnosť 

mohla vykonávať MOPS ( Miestna občianska poriadková služba). 

V ďalšej časti sa pristúpilo na problémy s nelegálnymi skládkami a vysokými nákladmi 

za odvoz odpadu. 

Pán starosta pripomienkuje, že vývoz 1 kontajnera stojí obec od 200-300 Eur podľa 

váhy kontajnera. Podľa pána Antona Gürtlho je v obci strašne veľa nelegálnych skládok. Pán 

Marek Szabó Dózsa navrhuje umiestniť fotopasce s vyznačením na tabuli : Zákaz sypania smetí. 

Pán Ing. Štefan Kardos ďalej uvádza, že aj keby boli títo občania nahlásení na polícií, tak polícia 

po spísaní spisu, postúpi daný priestupok obci. Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje, aby obec 

tých občanov, ktorí budú prichytení pri čine zdokumentovala a následne písomne upozornila. 

Pán Anton Gürtl dodáva, že veľa obyvateľov obce nevlastní smetnú nádobu a smeti odvádza 

do kontajnerov, ktoré sú neustále plné. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl dáva do pléna otázku: má niekto na tento problém riešenie? 

Podľa neho by obec mala zvýšiť daň za TKO, aby mohla riešiť nelegálne skládky. Pán Marek 

Szabó Dózsa navrhuje kontrolovať počet odvedených smetných nádob. Pretože firma 

paušálne fakturuje a skutočnosť môže byť oveľa nižšia. Pán Ing. Zoltán Tömöl vidí riešenie 

v tom, že obyvatelia obce mali začať separovať odpad. Pán starosta s tým súhlasí a uvádza, že 

v obci sa separuje len 1,37 % odpadu. Pán Róbert Vajda dáva návrh o možnosti prenájmu 

smetnej nádoby, i keď dodáva, že by to bolo nespravodlivé voči ostatným obyvateľom, ktorí si 

smetnú nádobu museli kúpiť. Pán PhDr. Alexander Ambrús  navrhuje, aby sa spísal zoznam 

o výpožičke a každý nájomca by zato bol zodpovední. Pripomienkuje, že najlepším riešením by 

bolo zrealizovanie Zberného dvora a pokým sa to nezrealizuje, obec by mohla vytvoriť nejaký 

priestor, kde by ľudia mohli s kľudným svedomím nosiť odpad.  

Poslanci sa nakoniec dohodli na tom, že sa určí človek, ktorí bude aspoň jeden mesiac 

monitorovať počet odvezených smetných nádob spoločnosťou FURA. Pani Annamária Giczei 

dáva do návrhu Bacso Štefana. 

Poslanci berú na vedomie posúdenie aktivačnej činnosti v obci. 

HLASOVANIE : ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMÍ 6 
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K bodu 7: Posúdenie činnosti hlavného kontrolóra, so 
zvláštnym zreteľom na ustanovenia § 18f Zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení 

 K slovu sa dostáva pán PhDr. ALexander Ambrús a žiada od kontrolóra, žeby každý 
polrok vykonal kontrolu a predložil ho poslancom. V prípade nedodržania sa to považuje za 
vážne porušenie pracovnej zmluvy. Podľa Ing. Štefana Kardosa kontroly vykonáva na polročnej 
báze, takže nechápe, kde je problém. Ďalej pripomienkuje, že nech mu poslanci vždy 
s dostatočným predstihom dajú návrh na výkon kontroly. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús žiada kontrolóra, aby do ďalšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva vykonal kontrolu dohôd na obecnom úrade. Upozorňuje ho, nech dbá na 
dodržiavanie termínu. 

 Pán Iván Peter mu pripomína, že pred rokom bol poverený o zistenie presných 
postupov o zrušení Hôrky s.r.o. a dodnes túto úlohu nevykonal. Pričom zo zákona ma na to 60 
dňovú lehotu. Pán Ing. Štefan Kardos argumentuje tým, že v tom období mal zdravotné 
problémy, preto túto úlohu nesplnil. 

 V ďalšej časti kontrolór oboznamuje poslancov o jednotlivých jeho úlohách za tento 
polrok. Zároveň dodáva, že okrem týchto úloh sa pravidelne musí zúčastňovať na školeniach, 
konzultovať a prejednávať veci vo vnútorných dokumentoch. 

 Pán Iván Peter sa pýta, prečo v januári došlo k oneskoreným vyplácaním výplat? Pán 
kontrolór zdôrazňuje, že pri výplatách sa posunul len termín vyplácania na 20- teho dňa 
v mesiaci. Pán starosta dodáva, že dotácia musí ostať na účte, a daňový úrad posiela peniaze 
okolo 20 teho dňa v mesiaci. Keby sa pri kontrolách zistilo, že dotácia nie je na účte tak by sa 
za to pokutovalo. 

 Otázka pána PhDr. Alexandra Ambrúsa. Prečo obec nedodržala termín na výplatu 
miezd, keď obec má dostatok peňazí na účte? Pán starosta vysvetľuje, že obci skončila platnosť 
elektronickej pečate, tým pádom obec nemôže vydávať rozhodnutia na daň a to je väčší príjem 
do obecnej kasy. Ďalej pripomína, že meškajú výplaty pre MOPS, zatiaľ boli refundované len 
za november a december. 

 OZ berie na vedomie činnosť hlavného kontrolóra a ukladajú mu kontrolu dohôd na 
Obecnom úrade. 

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

  

K bodu 8: Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
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 Pani Annamária Giczei informuje poslancov o výdavkoch Hôrky s.r.o. za 3 miesiace. 

Uvádza, že bola v značnom mínuse aj kvôli pandémií Covid-19, keďže sa nemohli konať žiadne 

podujatia a výplaty napriek tomu sa museli vyplácať. Dáva do vedomia, že požiadali štát 

o dotáciu na mzdy, no zatiaľ im neprišla žiadna odpoveď. Zároveň dodáva, že boli znížené aj 

mzdy zamestnancom na 80 %.  

Pán Róbert Vajda pripomienkuje, že zamestnancov mali prepustiť dohodou. Marek 

Szabó Dózsa sa informuje, či zamestnanci nemohli ísť na neplatené voľno. Pani Annamária 

Giczei dodáva, že postupovali podľa pokynov účtovníčky Hôrky s.r.o., ktorá upozornila, že 

zamestnanci si musia vyčerpať dovolenku až tak im zamestnávateľ môže dať neplatené voľno.  

Pán Marek Szabó Dózsa dáva do návrhu, aby sa kaderníctvo a pohostinstvo dali do 

nájmu. 

 Poslanci sa vzájomne dohodli na likvidácií Hôrky s.r.o.  Pán Róbert Vajda ale 

upozorňuje, že pokiaľ dôjde k likvidácií, tak Hôrka s.r.o. nemôže čerpať štátnu dotáciu na 

mzdy.  

Pán starosta poveril pána PhDr. Alexandra Ambrúsa o zistenie postupov pri likvidácií 

Hôrky s.r.o. od firiem, ktorí likvidáciu vykonávajú a taktiež aj o  vypracovanie cenových ponúk. 

Po zistení informácií sa zvolá ďalšie zasadnutie.  

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

 

K bodu 9: Schválenie prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska  

 Pán starosta otvára ďalší bod zasadnutia schválenie prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska. 

 Podľa Petra Ivána sa tu nastoluje veľmi dôležitá otázka, že kto bude správcom ihriska? 

Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje zvýšiť prenájom, nakoľko 5 Eur/hod je málo. Podľa neho 

funkciu správcu by mohla vykonávať MOPS. Dodáva, že každopádne správca musí niesť 

zodpovednosť za prípadné škody. PhDr. Ambrús konštatuje, že starosta musí správcovi určiť 

aj mzdu za vykonanú prácu a navrhuje aby aj obyvatelia obce Gemerská Hôrka platili za 

prenájom multifunkčného ihriska. Pán starosta uvádza, že v čase školského vyučovania, by 

prednosť dostali školské zariadenia. 

 Keďže sa okolo prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska nastoluje veľa 

nevyriešených otázok, pán starosta navrhuje to prejednať na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

HLASOVANIE : ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMÍ 6 
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K bodu 10: Prejednanie stavu projektov 

 Prejednanie stavu projektov sa bude prerokovávať na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

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

 

K bodu 11: Žiadosti Adriána Lázóka na odkúpenie obecného 

pozemku 

Pán starostu predložil žiadosť pána Adriána Lázoka na odkúpenie obecného pozemku. 

Poslanci žiadajú pána Lázóka o predloženie geometrického plánu. Pripomínaju, že je potrebné 

vyvesiť zámer predaja na 15 dní a po tomto termíne sa môže spísať zmluva. Ku zmluve treba 

priložiť aj uznesenie z obecného zastupiteľstva. Poslanci súhlasili s odkúpením pozemku 

v hodnote 2,74 za m2. 

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

 

K bodu 12: Žiadosť o zníženie starostovského platu 

Pán starosta predniesol svoj návrh na zníženie starostovského platu. Pán PhDr. 

Alexander Ambrús s tým nesúhlasí, nakoľko si uvedomuje, že v týchto ťažkých časoch má obec 

viac práce ako predtým. Zdôrazňuje, že pán starosta si ten plat zaslúži. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl dáva návrh o zníženie platu od 1.5.2020. Pán PhDr. Ambrús 

vymedzuje obdobie zníženia od 1.5.2020 do 31.8.2020. 

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

 

K bodu 13: Diskusia 

 Nakoľko celé zasadnutie prebiehalo formou diskusie, poslanci nemali ďalšie otázky. 
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K bodu 14: Záver 

 Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Gemerskej Hôrke, dňa 07.05.2020 

 

 

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

 

 

 

   Ing. Tibor Balázs 

      starosta obce 

 

  

Overovatelia: 

 

Róbert Vajda       ............................................ 

 

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

 


