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 Z á p i s n i c a   
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke ,  

konaného dňa 26.06.2019 
–––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)  
Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 
Poslanci :   4 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :     ---  
Ďalší prítomní:     Angela Lenkeiová – účtovníčka obce 

Verejnosť:  Krisztína Szabóová Dózsová 
   Dávid Balázs  

     
PROGRAM:  

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
5. Prejednanie VZN č.2/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty 
    na územ obce 
6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
7. Diskusia 
8. 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 je 4 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 
PhDr. Alexandra Ambrusa  a p. Mareka Szabó-Dózsu.   

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
 

HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4. 
 

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 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4. 
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K bodu 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
 
 Starosta na úvod skonštatoval, že návrh záverečného účtu obce bol rozposlaný 
poslancom spolu s pozvánkou na toto zasadnutie. Potom odovzdal slovo hlavnému 
kontrolórovi obce, ktorý podrobne analyzoval návrh záverečného účtu obce. Okrem iných 
analyzoval pasíva aj aktíva, upozornil na nesprávne zaúčtovanie nákupu Domu 
dôchodcov, na doriešenie pohľadávok, a to zásadne na tie, ktorých splatnosť presiahla 90 
dní, a nakoniec odporučil prijať záverečný účet obce s výhradami a uznesením schváliť: 

 Vyčíslený schodok rozpočtového hospodárenia v objeme -76.549,58 EUR 

 Upravený schodok v objeme – 136.820,91 EUR 

 Hospodárenie finančných fondov v roku 2018 (údaje v €) 

 

- Fond opráv   poč.stav   2.860,65 

tvorba   1.421,81 

čerpanie     132,20 

konečný stav  4.120,26 

 Tvorbu finančných fondov za rok 2017 a predch. v roku 2018 po doplnení 

- Rezervný fond   poč. stav        0,00 

tvorba         0,00 

čerpanie        0,00 

konečný stav        0,00 

- Fond rozvoja obce poč. stav        0,00 

tvorba         0,00 

čerpanie        0,00 

konečný stav        0,00 

 
Navrhol vziať na vedomie : 

 Hospodárenie finančných fondov v roku 2018 (údaje v €) 

- Sociálny fond  poč. stav  4.265,49 

tvorba   2.123,71 

čerpanie  3.001,48 

konečný stav  3.387,72 

 
V zmysle uvedených odporučil prijať opatrenia : 

1.) Na odstránenie nesúladov v obsahu návrhu ZÚ a jeho príloh, 

2.) Na zistenie dôvodu nesúladu vykázaného výsledku celkového rozpočtového 

opatrenia a jeho odstránenie 

3.) Na dôslednejšie dodržiavanie ustanovení zákona o RPÚS v časti stanovovania 

a vyčíslenia výsledkov rozpočtového hospodárenia 

4.) Na dôsledné dodržiavanie zásad a uplatňovanie metód a postupov programového 

rozpočtovania aj so spracovaním všetkých potrebných výstupov 

5.) Pri správe daní sa dôslednejšie zamerať na priebežnú kontrolu stavu výberu 

miestnych daní a poplatkov s cieľom jednoznačného zamedzenia vzniku 

nedoplatkov a v prípade už existujúcich nedoplatkov na ich účinné zabezpečenie 

a vymoženie aj s využitím postupov daňového exekučného konania 

6.) Na zvýšenie dôslednosti a úrovne kvality spracovania návrhu záverečného účtu 

vrátane príslušných príloh s cieľom vylúčenia vzniku prezentácie nesprávnych, 

neúplných údajov. 
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Pripomienky poslancov : 
PhDr. Ambrus: požiadal hlavného kontrolóra, aby svoje písomné odborné stanovisko 
odovzdal zastupiteľstvu. Zo záverečného účtu podľa neho chýba dotácia, ktorú vlani 
prijala obec. Tak isto podľa neho úver od ŠFRB vo výške 314.000,-€ sa musí uviesť 
v záverečnom účte, v rozpočte a v účtovníctve. Potom skonštatoval, že podľa neho je 
záverečný účet nepravdivý. 
Ing. Kardos : Úver 314.000,-€ sa nemôže vykazovať v účtovníctve, nakoľko s týmito 
peniazmi nedisponuje fyzicky obec. Má to odkonzultované aj s ministerstvom. 
PhDr. Ambrus : navrhol, aby sme sporili financie nie len na nájomné byty, ale aj na 
kúpalisko, na domov dôchodcov, na maďarský barak a tak isto na kultúrny dom, lebo 
aj tieto objekty patria pod obec. 
 
Nakoniec starosta dal hlasovať o prijatí záverečného účtu obce za rok 2018 podľa 
návrhu hlavného kontrolóra : prijať záverečný účet obce s výhradami. 

 
 

HLASOVANIE: za 3, proti 1, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 5. Prejednanie VZN č.2/2018 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty na  
                 území obce 
 

Starosta informoval poslancov, že počas doby vyvesenia VZN na úradnej tabuli a na 
webovom sídle obce nedošla žiadna pripomienka k samotnému VZN.  

Pripomienky poslancov: 
PhDr. Ambrus : Nechápe, načo sa vraciame k tomuto VZN, keď sme to už 

odhlasovali na predošlom zasadnutí. 
Ing. Balázs : Vysvetlil, že na minulom zasadnutí sa odhlasoval len návrh VZN, 

v ktorom sa urobili určité korekcie. Po uskutočnení týchto korekcií sa VZN znova musel 
zverejniť po dobu 15 dní, aby nadobudol účinnosť. 
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
 
K bodu 6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka 
 
Starosta vyzval p. Giczei, aby informovala poslancov o stave Hôrky s.r.o. Ona informovala 
o májových výsledkoch, ako aj od januára do konca mája.  
PhDr. Ambrus : Čísla hovoria sami za seba , stav Hôrky s.r.o. berieme na vedomie. 
Szabó-Dózsa : spýtal sa, či sú nové elektronické pokladnice započítané do májových výsledkov 
PhDr. Ambrus : na najbližšom zasadnutí sa treba rozhodnúť, čo bude so stavom Hôrky s.r.o. 
Podľa neho existuje 6-10 firiem, ktoré vedia likvidovať s.r.o., a do konca decembra by už 
neexistovala Hôrka s.r.o. Navrhol urobiť v septembri obecné fórum, kde by sme informovali 
obyvateľov obce o stave Hôrky s.r.o. 
 Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky, starosta skonštatoval, že stav 
hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka poslanci OZ zobrali na vedomie. 
 

HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4  
    
K bodu 7. Diskusia 
 
PhDr. Ambrus A.: opýtal sa, či má vôbec miestne kúpalisko nejakú budúcnosť. 
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Szabó-Dózsa : navrhol, že keď kúpalisko bude prevádzkyschopné, on ho zoberie do 
prenájmu, a bude ho prevádzkovať. 
 
K bodu 8. Záver  
 

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

 
 
V Gemerskej Hôrke, dňa 27.06.2019 
 
 
Zapísala :     p. Annamária Giczei        .................................. 
 
 
 
 
 

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

Overovatelia: 
 
 
 
PhDr. Alexander Ambrus  ............................................ 
 
 
 
 
Szabó-Dózsa Marek  ............................................ 


