
Z á p i s n i c a 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke ,  

konaného dňa 31.01.2019 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

  Starosta obce: Ing. Tibor Balázs 

  Poslanci : 7 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :      -------- 

Ďalší prítomní :  Zapisovateľka : Anita Vecková 

   Hlavná účtovníčka obce : Angela Lenkeiová 

Verejnosť : Dávid Balázs 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Plnenie rozpočtu za rok 2018 
5. Prejednanie protestu prokurátora k VZN 2/2016  
6. Program na Dni obce 2019 
7. Prejednanie zapájania sa do novo vyhlásených výziev a stav prebiehajúcich projektov 
8. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. - Gemerská Hôrka 
9. Prejednanie došlých žiadostí 
10. Diskusia 
11. 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 je 7 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 Anamáriu Giczei a Mareka Szabó Dózsu. 

     Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

HLASOVANIE : ZA 7, PROTI 0, ZDRžAL SA 0 / PRÍTOMÍ 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, ten v prednesenom 
rozsahu schválili. 

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 



K bodu 4. Plnenie rozpočtu za rok 2018 

     Starosta predložil čerpanie rozpočtu za rok 2018 , ktorý bol rozposlaný poslancom spolu s pozvánkou 
a zdôraznil, že rozpočet na rok 2018 nebol prekročení. Pán Tömöl mal pripomienku k navýšeniu výdavkov 
za Čistenie odpadových vôd a pripomenul, aby sa v budúcnosti prihliadalo na ich zníženie, prípadne na 
zvýšenie výdavkov pri plánovaní z dôvodu nutnosti opráv „dosluhujúcich“ čerpadiel. Mal otázku k výplatám 
v školstve, čo mu prítomná účtovníčka podrobne vysvetlila.  

     Pán PhDr. Ambrus pripomenul , že sa rozpočet bol plnení na strane príjmov a výdavkov na cca 80%, čo 
je v norme.  

Otázka Pána Ambrusa : Prečo ešte nebol  prijatý rozpočet na rok 2019 ? 

Účtovníčka upresnila, že sme v provizórnom rozpočte, lebo zatiaľ nie sú zverejnené presné informácie 
o dotáciách v školstve na rok 2019 . Tieto budú zverejnené počas nasledujúceho mesiaca a na základe 
týchto informácií bude pripravený návrh rozpočtu na rok 2019. 

Pán Tömöl tiež pripomienkuje, že požadované informácie sa zverejňujú v priebehu mesiaca február. 

Zákon neurčuje a ani neukladá povinnosť pripraviť rozpočet na rok 2019 už v decembri  roku 2018 
pripomienkuje pán Tömöl. 

Ďalšia pripomienka sa týka nadčasov učiteľov v základných školách. 

Starosta vysvetľuje, ako vznikajú nadčasy a že nie je prekročený zákonom povolený limit. 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky , starosta skonštatoval, že poslanci berú rozpočet 
za rok 2018 na vedomie . 

HLASOVANIE: ZA 7 , PROTI 0, ZDRžAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 5. Prejednanie protestu prokurátora k VZN 2/2016 

     Starosta vysvetľuje, že ide o poplatok za znečisťovanie ovzdušia, že boli preverované všetky obce 
a zistili sa nedostatky. 

     Starosta navrhuje zrušiť VZN a vyhotoviť nové VZN, ktorým ruší predchádzajúce.  

     Pán Tömöl tiež navrhuje zrušiť VZN 2/2016  

     Starosta vysvetľuje, že prokurátor mal námietky, že VZN sa odvoláva na zákon o znečisťovaní ovzdušia, 
čo je v rozpore s VZN. 

     Pán PhDr. Ambrus pripomienkuje, že nebolo nedodržaná lehota na vyvesenie, ktorá je 15 dní. 
Upozorňuje, aby sa dbalo nato, aby v budúcnosti boli presne dodržané zákonom stanovené lehoty. 

     Poslanci sa zhodli, aby bolo zrušené VZN 2/2016 a bolo vypracované nové VZN, ktorým bude 
nahradené. 

HLASOVANIE : ZA 7, PROTI 0. ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 6. Dni obce 2019 

     Starosta poprosil pani Annamáriu Giczei, aby oboznámila prítomných poslancov s plánovaným 
programom na Dni obce Gemerská Hôrka 2019. 

     Pani Giczei a komisia kultúry navrhuje nasledovný program. 

Piatok :         Vystúpenie miestnych silných mužov 



koncert skupiny HORIZONT so speváčkou Nikoletou Gubalovou 
 
koncert budapeštianskej skupiny JUMP ROCK BAND 

Szobota :      vystúpenie ľudových speváckych a tanečných skupín ako napr. miestna ľudová skupina                             
       ľudové skupina z Fiľakova Néptánc, speváčky z Böcsu, koncert skupín Sramlikings            
a                              Groovhouse z Maďarska                                          

Pán Vajda sa vyjadril, že vie poskytnúť pomoc pri vybavovaní hudobných skupín. 

Pán Iván pochválil program a snahu organizátorov. 

Pán PhDr. Ambrus pripomienkoval, že je dobré, ak sa bude program sústrediť na všetky vekové kategórie. 
A mal otázku, či je pripravený rozpočet a že by ten mal byť následne schválený OZ. 

Pani Giczei pripomienkuje, že predbežný odhad rozpočtu neprekročil minuloročný rozpočet, a že ho v čo 
najkratšej dobe pripraví na schválenie. 

Pán PhDr. Ambrus dal návrh aby sa rozhodlo OZ, aká suma bude poskytnutá na Dni obce Gemerská 
Hôrka. 

Starosta sa vyjadril, že kultúrna úroveň podujatia je vysoká a praje si aj v budúcnosti neupustiť od tejto 
úrovne. 

Starosta pripomienkuje aj veľmi nízku účasť na podobných podujatiach organizovaných obcou. Prosí 
poslancov OZ, aby sa častejšie zúčastňovali podujatí. 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal viac otázok starosta skonštatoval, že poslanci berú program Dni obce 
2019 na vedomie a upresnia ho na základe finančných ukazovateľov. 

HLASOVANIE : ZA 7, PROTI 0. ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

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

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 12.2.2019 sa uskutoční kolaudácia 
Kultúrneho domu. 

Starosta informoval o zverejnení projektu Kamerový systém obce a o zapojení sa do tohto projektu. 

Pán PhDr. Ambrus pripomienkoval, že tento projekt má perspektívu, ale obáva sa, že kto zaručí garanciu, 
čo bude sledované kamerovým systémom. 

Starosta upresnil, že kamerovým systémom budú chránené objekty, ktoré sú majetkom obce, keďže 
v poslednom čase sú často poškodzované.  

Pán PhDr. Ambrus mal pripomienku, že zatiaľ nevidel návrh, kde by bol kamerový systém umiestnený. 
Navrhuje, aby bola mapa umiestnenia pripravená a schválená poslancami OZ.  

Starosta zdôrazňuje, že kamerový systém má slúžiť predovšetkým na snímanie obecného majetku 
a kriminalitu obce. 

Pán Tömöl navrhuje, aby sa pripravil projekt na kamerový systém, ktorý bude predložený na prerokovanie  

poslancami OZ. 

Pán PhDr. Ambrus súhlasí s návrhom pána Tömöla.  

Starosta konštatuje, že bude vypracovaný a predložený projekt na schválenie. 



HLASOVANIE :  ZA 6, PROTI 1 , ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

Starosta informuje o predložení projektu na multifunkčné ihrisko. 

Pán PhDr. Ambrus namieta, že nebol oboznámený s týmto projektom a že nebol predložený jeho návrh. 

Starosta informuje, že návrh na multifunkčné ihrisko bol schválený OZ už v roku 2015 . 

Pán Tömöl konštatuje, že bude realizovaný na správnom mieste .  

HLASOVANIE :  ZA 7, PROTI 0 , ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

Ostatné projekty : 

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 
Vybudovanie zberného dvora v obci 
Výstavba nájomných bytov v obci 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 
Zakrytie otvoreného dažďového rigolu popri hlavnej ceste 
Výstavba nájomného bytu nižšieho štandardu  
Projekt Miestna poriadková služba 
Úprava verejného priestoru pri OÚ 
Zabezpečenie 9 miestneho mikrobusu 
Modernizácia verejného osvetlenia 

Starosta skonštatoval, že stav ostatných navrhovaných projektov berú poslanci OZ na vedomie. 

K bodu 8. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. - Gemerská Hôrka 

Starosta poprosil pani Giczei aby oboznámila poslancov OZ so stavom hospodárenia spoločnosti Hôrka 
s.r.o. 

Pán PhDr. Ambrus pripomienkoval, že do dnešného dňa nie je vymenovaný konateľ spoločnosti. 

Navrhuje podať inzerát a zverejnenie  voľného pracovného miesta na konateľa spoločnosti. 

Poslanci požiadali vyhotovenie hospodárskeho výsledku pred zdanením a po zdanení  a vystavenie stavu 
rezervného fondu. 

Pán Ambrus navrhuje hlasovanie o konateľovi a žiada podklady o schopnosti zvoleného konateľa 
vykonávať prácu konateľa Hôrky s.r.o. 

Pán Tömöl navrhuje likvidáciu spoločnosti Hôrka s.r.o. 

Starosta a poslanci OZ sa dohodli, že pôjdu prehliadnuť objekt a spoločne rozhodnú ako by mala ďalej 
fungovať. 

Stretnutie naplánovali na 05.01.2019 o 14.00 hod. 

Nakoniec poslanci OZ berú stav hospodárenie Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka na vedomie. 

 HLASOVANIE :  ZA 7, PROTI 0 , ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 9. Prejednanie došlých žiadostí 

     Starosta predložil žiadosť týkajúcu sa prenájmu priestoru v kultúrnom dome na účely skúšobnej 
miestnosti pre miestnu hudobnú skupinu Metaxon. 

HLASOVANIE ZA 7, PROTI 0 , ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 



     Starosta predložil žiadosť Viktora Lovaša, o príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. 

Poslanci sa zhodli, aby mu bol príspevok poskytnutý v splátkach. 

HLASOVANIE ZA 6, ZDRŽAL SA 1, PROTI 0 / PRITOMNI 7 

K bodu 10. Diskusia 

     Pán Szabó Dózsa navrhuje zvýšenie odmien poslancom. 

Zamestnankyňa obecného úradu pripraví do najbližšieho zasadnutia podklady, ktoré sú potrebné 
k prerokovaniu návrhu. 

K bodu 11. Záver 

     Nakoľko boli vyčerpané  všetky body  programu zasadnutia, starosta poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

V Gemerskej Hôrke, dňa 01.02.2019 

 

 

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

 

 

 

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

Ing. Tibor  B a l á z s     

        starosta obce   

 

 

Overovatelia: 

 

p. Annamária Giczei            ............................................ 

 

 

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

 


