Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke,
konaného dňa 30.05.2019 v zasadačke Obecného úradu
v Gemerskej Hôrke

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)
starosta obce: Ing. Tibor Balázs
poslanci:
5 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny
kontrolór:
Ing. Štefan Kardos

Ďalší prítomní:

Zapisovateľka: Anita Vecková
Verejnosť: Kristína Szabóová Dózsová

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
5. Plnenie rozpočtu I./Q. 2019
6. Prejednanie návrhu VZN 2/2019 o verejnom poriadku a dodržavaní čistoty na území
obce
7. Schválenie úveru na nákup pozemku od SPF na zberný dvor
8. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov
9. Prejednanie stavu Hôrka s.r.o. Gemerská Hôrka
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 poslancov OZ je 5
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 pána Gejza Milku a Ing. Zoltána Tömöla.
Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
HLASOVANIE : ZA 5, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 5

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 5, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 5

K bodu 4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
Pán starosta predložil rozpočet na rok 2019 na schválenie. Poslanci dostali pripravený
rozpočet aj poštou.
O 16,15 prišiel pán poslanec PhDr. Alexander Ambrus. Počet prítomných poslancov je 6.
Pán starosta vyzval poslancov aby uviedli svoje pripomienky k rozpočtu.
Pán Ing. Zoltán Tömöl mal otázku k úveru, či je úver krátkodobý alebo dlhodobý a v
akej výške bude? Či je potrebný vo výške 35 000,00 eur?
Pán starosta vysvetľuje, že úver je potrebný, aby nevznikol schodok. A bude z neho
zakúpený pozemok pre vybudovanie zberného dvora.
Pán Vajda má pripomienku k multifunkčnému ihrisku. Popri dotácii, ktorú sme získali
je potrebné investovať príliš veľkú sumu. Pýta sa, či v tomto prípade je potrebné
vybudovanie multifunkčného ihriska. Suma sa mu zdá privysoká.
Pán starosta vysvetľuje, že táto suma nie je konečná a podľa zákona bude vypísaná
verejná súťaž a na základe tejto súťaže vzniknú presnejšie čísla.
Pán PhDr. Ambrus konštatuje, že načo je potrebné ihrisko pri takýchto vysokých
nákladoch. A zdôrazňuje, že podľa neho je navrhnuté jeho umiestnenie na nesprávnom
mieste, pretože na tomto mieste ho nebudú môcť využívať obyvatelia obce. Ďalej
pripomienkuje, že v rozpočte na strane príjmov vznikol rozdiel 1000 eur ako je možné?
A pýta sa prečo nie je v rozpočte požiarna zbrojnica? Pýta sa, že kde sú v rozpočte započítané
splátky úveru, a že ak by tam boli započítané, tak by rozpočet bol stratový. Podľa neho je
potrebné viac ako tri kozmetické úpravy a v tejto forme ho neschváli.
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Pán Vajda sa vracia k multifunkčnému ihrisku, že je predražené.
Pán Tömöl vysvetľuje, že je potrebné počkať na verejné obstarávanie a na základe
ponúk by sa malo rozhodnúť o vybudovaní multifunkčného ihriska.
Hlavný kontrolór vysvetľuje ako prebieha verejná súťaž, že sa musí dodržať zákon
o verejnom obstarávaní.
Pán Starosta vysvetľuje, že ak sa podpíše zmluva so štátom tak výstavba musí začať tento
rok.
Pán PhDr. Ambrus sa vracia k rozpočtu a má pripomienku, že nie sú v rozpočte
započítané splátky úveru a že nie je jasné, či ide o úver 100 000,00 eur alebo krátkodobý
úver 35 000,00 eur. Tento rozpočet nie je reálny. Účtovníčka vysvetľuje, že s výškou úveru
nebola oboznámená a preto v rozpočte nie sú uvedené splátky.
Hlavný kontrolór sa vyjadruje k úveru a vysvetľuje ako treba upraviť rozpočet. Ďalej
konštatuje, že rozpočet preveril a podľa zákona aj so započítanými splátkami neporušujeme
zákon. Navrhuje vypustiť z rozpočtu navrhovanú opravu chodníku pri dome smútku. Tak by
vznikla rezerva na úhradu splátok úveru.
Pán Starosta vysvetľuje, prečo je úver potrebný, a že kúpu pozemku je potrebné
zrealizovať do 10.6.2019. Ak by sa uhradil z finančných prostriedkov obce, bola by ohrozená
obec a jej fungovanie. S ľútosťou konštatuje, že poslanci sú proti novým projektom a proti
obnove a skrášľovaní obce.
Hlavný kontrolór navrhuje úpravu rozpočtu.
Pán PhDr. Ambrus konštatuje, že minulý rok boli príliš vysoké výdavky a preto sa obec
dostala do stavu, kedy potrebuje úver. Zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2019 by mal byť
prijatý koncom minulého roku, najpozdejšie však v januári alebo februári tohto roku.
Hlavný kontrolór vysvetľuje, že podľa zákona sa rozpočet môže prijať počas roka.
Pán PhDr. Ambrus žiada, aby sa v budúcnosti dohliadlo nato, aby bol rozpočet na rok
2020 prijatý včas.
Pán Starosta vysvetľuje, že začiatkom roka ešte nie známa výška podielových daní
a ostatné dotácie sú zverejnené až v marci a tak by bolo veľmi náročné schváliť rozpočet, kde
by boli uvedené fiktívne čísla a preto je reálnejšie začiatkom roka mať provizórny rozpočet
a po pridelení dotácií vypracovať rozpočet, v ktorom sú už reálne čísla.
Pán PhDr. Ambrus konštatuje, že rozpočet v roku 2018 bol splnený na 80 % a má
naďalej námietky proti tomuto rozpočtu. Pýta sa že ak sa schváli rozpočet po navrhovaných
úpravách, či to bude zodpovedné rozhodnutie?
O 18.15 prišiel na zastupiteľstvo pán Peter Iván. Počet prítomných poslancov je 7.
Hlavný kontrolór navrhuje prijať rozpočet po úpravách, ktoré budú korešpondovať
s potrebným úverom a jeho splátkami.
Pán Starosta navrhuje schválenie rozpočtu na rok 2019.

HLASOVANIE: za 4 , proti 1, zdržal sa 2 / prítomní 7
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K bodu 5. Plnenie rozpočtu I./Q 2019
Pán Starosta vysvetľuje, že v I./Q ešte nebol schválený rozpočet, že sme boli
v provizórnom rozpočte preto sa uvádza rok 2018.
Pán PhDr. Ambrus pripomienkuje, že rozpočet je pozde schválený, a preto by sa toto
plnenie rozpočtu nemalo schváliť.
Hlavný kontrolór vysvetľuje proces schvaľovania rozpočtu podľa zákona..
Pán Starosta dáva hlasovať o schválení plnenia rozpočtu za I.Q.2019.

HLASOVANIE: za 5, proti 1. zdržal sa 1 / prítomní 7

K bodu 6. Prejednanie návrhu VZN 2/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní
čistoty na území obce
Pán PhDr. Ambrus má pripomienku k názvu VZN, podľa neho názov nekorešponduje
s obsahom. A namieta, že obec nemá také právomoci ako sú uvedené vo VZN.
Pán Starosta akceptuje pripomienku pána poslanca a prosí o návrh znenia VZN.
Pán PhDr. Ambrus navrhuje úpravu bodov 3,4,5 v Článku 3. Hlavne čo sa týka bodu 4,
a 5, a vysvetľuje, že nie je v právomoci obce určovať tieto povinnosti. Ďalej navrhuje vyňať
body l,m,n, pretože podľa neho nie sú to v súlade s právomocou obce. Podľa neho takto
vypracované VZN vráti prokuratúra. Navrhuje úpravu VZN a až potom jeho schválenie.
Pán Tömöl vysvetľuje ako funguje tento zákon, a že po obsahovej stránke je
v poriadku. Má otázku k čisteniu rigol.
Pán Starosta vysvetľuje, že každé VZN je napadnuteľné prokurátorom. Vysvetľuje, kto
a kedy má čistiť rigole.
Pán Starosta súhlasí s vypracovaním VZN s navrhovanými úpravami. A po
prepracovaní bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnú tabulu.

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 7

K bodu 7. Schválenie úveru na nákup pozemku od SPF na zberný dvor
Hlavný kontrolór predkladá stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania obcou Gemerská Hôrka. Navrhuje schváliť úver vo výške
35 000,00 eur na nákup pozemku pre vybudovanie zberného dvora.
Pán PhDr. Ambrus súhlasí a konštatuje, že je dobré a potrebné tento zberný dvor
vybudovať.
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Pán Starosta navrhuje hlasovanie o schválení úveru.

HLASOVANIE : za 6, proti 1 , zdržal sa 0 / prítomní 7

K bodu 8. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov
Pán Starosta oboznamuje Obecné zastupiteľstvo s priebehom stavu prebiehajúcich
projektov, ktorých je momentálne 13.
Pán Tömöl sa pýta o aký projekt sa uchádzajú základné školy.
Pán Starosta oboznamuje s projektom pre Základnú školu s vyučovacím jazykom
slovenským – jedná sa o notebook a interaktívnu tabuľu, kde výška dotácie je 2 600,00 eur
a vlastný príspevok činí 5 %. A projekt pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským,
kde sa uchádzajú o uskutočnenie tábora so zachovaním zvykov a tradícií. Výška dotácie je 2
000,00 eur vlastný príspevok činí 5 %.
Pani Giczei sa vyjadruje k projektu Gemerské tradície a zvyky, ktorý sa presúva na
september a oboznamuje OZ, že by malo isť o interaktívny program v spojení s kultúrnym
programom.
OZ berie na vedomie stav prebiehajúcich projektov
HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 7

K bodu 9 Prejednanie stavu Hôrka s.r.o. – Gemerská Hôrka
Pani Giczei oboznamuje prítomných so stavom Hôrky s.r.o. , ktorá je opäť v mínuse.
Strecha ubytovne znovu zateká a je zbytočné ju opravovať miestami, pretože to je len
dočasná situácia. Prevádzková réžia je rozpočítaná na strediská.
Pán Starosta po pracovnom stretnutí očakával od poslancov návrhy, ako by sa dala
efektívne sprevádzkovať Hôrku s.r.o., ale k dnešnému dňu nedostal žiaden návrh.
Pani Giczei ďalej dodáva že stav ubytovne je kritický a trebalo by ju zavrieť, pretože
náklady na jej údržbu sú vysoké.
Pán PhDr. Ambrus nechápe, že prečo je Hôrka s.r.o. až taká stratová, keď
v predchádzajúcich obdobiach vykazovala zisk.
Pán Starosta vysvetľuje, že predtým fungoval upratovací servis, ktorý prinášal zisk.
Pýta sa pána Kardosa, či sa mu podarilo pripraviť návrh na likvidáciu alebo zmrazenie Hôrky
s.r.o.
Kontrolór obce pripomína, že sa treba rozhodnúť správne a rozumne, pretože ak sa
bude likvidovať Hôrka s.r.o., zodpovednosť za prevádzku kultúrneho domu prejde na obec.
Pán PhDr. Ambrus konštatuje, že likvidácia by trvala približne 6 mesiacov.
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O 19,00 odchádza pán Milko, prítomných je 6 poslancov.
Pán PhDr. Ambrus vidí najväčší problém v tom, že zatiaľ nie je vymenovaný nový
konateľ, ktorý by vedel priniesť nové nápady. A tiež sa pýta, prečo sa nenájde niekto nový
napr. cez inzerát, kto by prišiel s novými návrhmi.
Pán Starosta konštatuje, že by to boli ďalšie zbytočné výdavky a chváli prácu terajšej
prevádzkárky Hôrky s.r.o.
Pán Iván navrhuje likvidáciu Hôrky s.r.o.
Pán PhDr, Ambrus sa pýta, že ako bude ďalej fungovať kultúrny dom?
Pán Szabó Dózsa navrhuje vymenovať konateľa Hôrky s.r.o. a podľa neho by pani
Giczei bola vhodná na túto pozíciu. Pán Vajda súhlasí s návrhom pána poslanca, aj podľa
neho je pani Giczei vhodná na túto pozíciu.
Pán PhDr. Ambrus má námietky voči vedeniu, podľa neho nie je spôsobilé a ani
efektívne.
Poslanci sa zhodli, že treba vymenovať konateľa spoločnosti a potom rozhodnúť, ako
bude Hôrka s.r.o. fungovať ďalej.
Oz berie na vedomie stav Hôrky s.r.o.
HLASOVANIE: ZA 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomných 6

K bodu 10. Diskusia
Pán PhDr. Ambrus má pripomienku ohľadom smetiska. Trebalo by nájsť riešenie ako
udržiavať poriadok okolo kontajnera. Pán Vajda má otázku prečo nemá každý smetnú
nádobu.
Pán Kardos upozorňuje, že smeti tam nosia aj z okolitých dedín. Navrhuje aby sa
likvidoval kontajner a priestor sa ohradil.
Pán PhDr. Ambrus navrhuje úpravu prostredia, kde je kontajner, ale tým by sa však
nevyriešil problém ohľadom nelegálnej skládky. Pán Tömöl navrhuje aby sa pridal ďalší
kontajner, alebo aby sa častejšie vynášal.
Pán PhDr. Ambrus má ďalšiu pripomienku k rozhlasom, že ich nie je počuť. Pán Iván
sa tiež pýta, či by sa pri blokoch nedali premiestniť rozhlasy na pôvodné miesto lebo takto
nie je zrozumiteľné hlásenie. Pán Starosta sľubuje riešenie tohto problému.
Pán PhDr. Ambrus mal pripomienku k práci hlavného kontrolóra k jeho kontrolnej
činnosti. Pán Kardos berie na vedomie jeho pripomienku.

OZ berie na vedomie odznelé diskusné príspevky.
HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomných 6
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K bodu 11. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

programu zasadnutia, starosta poďakoval

V Gemerskej Hôrke, dňa 30. mája 2019

..................................................
Anita Vecková
zapisovateľka

..................................................
Gejza Milko
overovateľ

..................................................
Ing. Zoltán Tömöl
overovateľ

..................................................
Ing. Tibor Balázs
starosta obce
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