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Z á p i s n i c a   
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke dňa 20.03.2015 

–––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)  
Starosta obce:   Ing. Tibor Balázs 
Poslanci :   7 poslancov OZ 

Neprítomný :  0 
Ďalší prítomní:  Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos 
   Angela Lenkeiová – účtovníčka obce  
Verejnosť:  Alžbeta Mogyoródiová  
 
PROGRAM: 1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Oboznámenie poslancov ohľadne prekládky časti vodovodu 
5. Prejednanie návrhu VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného 
    zásobovania vodou, vrátane upozornenia prokurátora k VZN 
6. Stav projektov o nenávratné finančné prostriedky od EU 

  7. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 
  8. Rôzne :  a., Žiadosti dôchodcov      
    b., Žiadosť Zsolta Vajdu      
    c., Žiadosť ZŠ s VJM Plešivec     
    d., Možnosť zaobstarania požiarneho vozidla   
    e., Oboznámenie poslancov ohľadne jednania s SCA - 
         Kultúrny dom       
    f., Projekt na zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách 
        v obci        
               
  9. Záver 
  

K bodu 1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie otvoril a viedol starosta Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal 
všetkých  prítomných.  
Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice 
 
 Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice pani Alžbetu Hanžlovú, za 
overovateľov zápisnice Ing. Štefana Balázsa a Ing. Alexandra Bodnára. Poslanci 
hlasovaním schválili návrh na zapisovateľku a overovateľov zápisnice . 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 7 
 
 
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
  
 Starosta predniesol návrh na zmenu prejednania bodov v programe a bod            
7., Návrh rozpočtu obce na rok 2015 navrhol prejednať ako prvé po schválení 
programu a doplnenie programu a to : do bodu 8. Rôzne doplniť bod 8g., PHSR obce , 
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ako aj  8h., Určenie poslancov OZ do školských rád. Ďalšie návrhy na 
zmenu/doplnenie programu neboli predložené.  

Prednesený návrh starostu na zmenu a rozšírenie programu bol schválený 
jednohlasne a následne bol upravený aj program zasadnutia v predmetnom rozsahu. 
Poslanci hlasovaním jednohlasne schválili upravený program zasadnutia. 

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

Následne kontrolór obce Ing. Štefan Kardos vyzval poslanca Gejzu Milka - predsedu 
komisie pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostnej, DHZ, o predloženie menného 
zoznamu členov jeho komisie. Nakoľko zoznam nebol predložený , starosta vyzval 
poslanca Gejzu Milka zoznam predložiť a hlasovať o jeho zložení na nasledujúcom 
zasadnutí OZ. 
 

K bodu 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2015  
 
 Starosta obce vyzval poslancov , aby sa vyjadrili k rozposlanému návrhu rozpočtu, 
ktorý bol prílohou pozvánky na 3. zasadnutie OZ. K návrhu rozpočtu na rok 2015 odzneli 
nasledovné pripomienky : 
Kardos Š. : Pri celkovej rekapitulácií výdavkov nastala matematická chyba, treba ju 
opraviť 
Tömöl Z. : Do výdavkov navrhuje naplánovať rekonštrukciu oplotenia pred obecným 
úradom, ako aj opravu interiéru budovy ČOV 
Bodnár O. : Do výdavkov navrhuje naplánovať nutné opravy na budove bývalej ubytovne 
nad kúpaliskom 
Hanžlová A.: Informuje sa o možnosti dotácie na vyrovnanie straty za prevádzku 
kúpaliska 
Bodnár A.: poznamenal, že treba dosiahnuť, aby sa čím viac domácností napojilo na 
verejnú kanalizáciu , a treba naplánovať prostriedky na nárast prečisťovaných vôd, a aj 
na náhradné čerpadlá. 
Bodnár O. : navrhuje výmenu niektorých poklopov, aby sa obmedzil prísun dažďovej 
vody do splaškovej kanalizácie 
Balázs T. :  Upozornil na nerozpísanú rezervu vo výdavkoch, a na očakávané ďalšie 
výzvy jednak z ministerstiev, jednak z EÚ, aby sme sa mohli uchádzať o ďalšie 
prostriedky 
Bodnár O. : Navrhol navýšiť poplatky za užívanie verejných priestranstiev. Jedná sa 
konkrétne o parkovanie nákladných áut a kamiónov  
Vajda R.: Pridal sa k nevhodnému parkovaniu na ceste pri potoku a zdôraznil aj tragickú 
dopravnú nehodu spôsobenú kamiónom 
Balázs T. : Informoval o možnosti zapracovania potrebných dopravných značiek do 
pripravovaného projektu na zvýšenie bezpečnosti na obecných komunikáciách kvôli 
obmedzeniu parkovania nákladných áut.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá povinnosť dopracovať pripomienky k návrhu rozpočtu na 
rok 2015  a predložiť ho k schváleniu na najbližšie zasadnutie OZ. 
Zároveň OZ ukladá Ing. O. Bodnárovi a Ing. Z. Tömölovi vypracovať technickú štúdiu – 
analýzu napojenia obyvateľstva na splaškovú kanalizáciu, a preverenie počtu výmeny 
poklopov splaškovej kanalizácie na najkritickejších miestach.   
 
Po prejednaní tohto bodu poslanec Gejza Milko sa z rodinných dôvodov ospravedlnil 
a opustil zasadaciu miestnosť. 
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K bodu 5. Oboznámenie poslancov ohľadne prekládky časti vodovodu 
 
Starosta oboznámil prítomných poslancov s doručenou žiadosťou od VVS Košice 
k vyjadreniu potrebného pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
Spolu so žiadosťou bola doručená aj projektová dokumentácia. Starosta ďalej vysvetlil 
dôvod prekládky, a to, že existujúce potrubie je vedené v nepriaznivej trase cez 
súkromné pozemky, pri prevádzke vznikajú rôzne komplikácie. Trasa preloženého 
vodovodu je do verejne prístupného priestranstva v majetku obce, kde sa zabezpečí 
bezproblémová prevádzka vodovodného systému. 
Ing. Kardos navrhol vydať vyjadrenie s tým, aby sa v budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena na pozemky dotknuté výstavbou určilo  predkupné právo pre obec pre prípad 
odkúpenia preloženej časti vodovodu. 
Zároveň starosta dal na hlasovanie prekládku časti vodovodu, ktorú poslanci OZ 
jednohlasne schválili.   
  

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
 
K bodu 6.  Prejednanie návrhu VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou, vrátane upozornenia prokurátora k VZN 
 
 
Starosta oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o upozornení 
prokurátora za nevypracovanie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok. Prvá výzva prokurátora bola zaslaná 30.4.2014, ale VZN sa 
nevypracovalo, preto dňa 25.2.2015 zaslala prokuratúra upozornenie. Starosta preto 
vypracoval VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok. 
Následne starosta vyžiadal pripomienky poslancov k návrhu VZN 2/2015 , ktorý bol 
priložený k pozvánke na dnešné zasadnutie. Poslanci k danému návrhu nemali 
pripomienky, preto starosta dal hlasovať o znení VZN , ktoré poslanci jednohlasne 
schválili. 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
K bodu 7. Stav projektov o nenávratné finančné prostriedky od EU 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o stavu projektu na „Obnovu obalových 
konštrukcií budovy Kultúrneho domu – zníženie energetickej náročnosti“. Projekt je 
v štádiu rozpracovanosti, k pripomienkovaniu bude predložený v 14. kalendárnom týždni. 
Nakoľko výzva bude vyhlásená v mesiaci apríl , projekt do daného termínu by mal byť 
hotový, pripravený k predloženiu k výzve. 
 

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

 

K bodu 8. Rôzne :  a., Žiadosti dôchodcov 
 
Starosta informoval poslancov o došlej žiadosti od Základnej organizácie zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami Gemerská Hôrka , ako aj od Obecného klubu 
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dôchodcov Gemerská Hôrka na zníženie, resp. odpustenie poplatkov za dane 
z nehnuteľností, dane za psov a dane za likvidáciu komunálneho odpadu. Následne 
otvoril diskusiu k danej téme: 
Tömöl Z. : Keď sa pozrieme na výšku daní, a za odvoz smetí , nenájdeme v okrese ešte 
jednu obec, kde by boli také nízke sadzby. A to ešte v obci sa neplatí ani za odpadovú 
vodu. A keď znížime v tejto oblasti príjem do obecnej pokladnice, musíme sadzby inde 
zvýšiť. 
Bodnár O. : Zatiaľ nevieme , čo prinesie pripravovaný nový zákon o odpadoch, a treba 
vedieť , o koľko občanov sa jedná. 
Balázs T. : Podľa mojich prepočtov , keď znížime sadzbu za odpad a psa pre ZŤP 
občanov a pre občanov nad 70 rokov, prídeme o príjem zhruba 400 – 500,-€ 
Balázs Š. : Aj v súčasnosti existujú prípady, keď invalidný dôchodca má vyšší dôchodok , 
ako starobný dôchodca. 
Hanžlová A. : Poukázala na dlhotrvajúci problém vývozu komunálneho odpadu od 
kultúrneho domu 
Bodnár A. :  Problémy s organizáciami zabezpečujúcimi odvoz smetí pri vážení odpadu 
a vydávaním vážnych lístkov 
Bodnár O. : Bolo by treba niekoľkokrát odvážiť množstvo odpadu odvážaného 
z Gemerskej Hôrky , a nájsť spôsob, ako tento problém vyriešiť. 
Na záver tohto bodu poslanci OZ prijali uznesenie, o koľkých občanov obce sa daný 
problém týka, a vrátiť sa k danému bodu na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
K bodu 8. Rôzne :  b., Žiadosť Zsolta Vajdu 
 
Starosta informoval poslancov so žiadosťou Zsolta Vajdu o dotáciu vo výške minimálne 
500,-€ na prípravu na MS v silovom trojboji. K danej téme odznelo nasledovné : 
Hanžlová A. : Vzhľadom na to , že Zsolt Vajda reprezentuje našu obec na rôznych 
významných podujatiach , navrhuje o zvýšení dotácie na 1000,-€ 
Balázs T. :  Vyzdvihol , že Zsolt Vajda dlhoročne organizuje súťaž silových trojbojárov 
počas dní obcí a je nápomocný aj pri iných akciách 
Starosta dal hlasovať o výške dotácie , či má byť 500,-€ alebo 1000,-€ 
 

HLASOVANIE: za 1000,-€ 4 poslanci zo 6 prítomných 
     za 500,-€ 2 poslanci zo 6 prítomných 
 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo dotáciu pre Zsolta Vajdu  vo výške 1000,-€. 
 

K bodu 8. Rôzne :  c., Žiadosť ZŠ s VJM Plešivec 
 
Starosta informoval poslancov so žiadosť ZŠ s VJM Plešivec o poskytnutie dotácie na 
organizáciu akcie zmeny názvu tamojšej základnej školy podľa rodáka z Plešivca, 
známeho básnika Dénes Györgya.  Nakoľko danú školu navštevujú aj žiaci z Gemerskej 
Hôrky, starosta navrhol 5,-€ na každého žiaka, ale minimálne 150,-€. Nakoľko počet 
navštevujúcich žiakov z Gemerskej Hôrky je 28 , výška dotácie je 150,-€. 

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

 
K bodu 8. Rôzne d., Možnosť zaobstarania požiarneho vozidla 
 

Starosta oboznámil poslancov OZ s možnosťou zaobstarania požiarneho vozidla od obce 
Štiavnik, ktorý ponúka na odpredaj ich staršie požiarne vozidlo za cenu šrotu, nakoľko 
obec Štiavnik má iné novšie požiarne vozidlo.  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup požiarneho vozidla od obce Štiavnik za cenu 
šrotu a formu likvidácie nášho poškodeného požiarneho vozidla odovzdaním do šrotu. 
Zároveň navrhuje vytaviť hmotnú zodpovednosť a ku každému výjazdu požiarneho 
vozidla vystaviť výjazdové povolenie so schválením starostu, resp. zástupcu starostu.   
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 6 
 
K bodu 8. Rôzne e., Oboznámenie poslancov ohľadne jednania s SCA – 
  Kultúrny dom 
 
Starosta oboznámil poslancov OZ s výsledkom jednania s predstaviteľmi SCA ohľadne 
odpojenia kultúrneho domu od poskytovaných energií. Zástupcovia SCA potvrdili snahu 
legalizovať tieto činnosti tak, že sú v danej výške doteraz poskytovaných energií ochotní 
revanšovať tak, že budú platiť Hôrke s.r.o. za prenájom priestorov v kultúrnom dome. 
Ďalej žiadajú o vypracovanie a predloženie návrhu na prenájom jednotlivých miestností 
v KD.  
Bodnár O. : Poznamenal, že treba vyzvať praktického lekára , aby počítal s odstávkou 
vykurovania z SCA obdobne , ako to bude u kultúrneho domu. 
Na záver tohto bodu poslanci OZ zobrali na vedomie správu ohľadne jednania starostu 
s predstaviteľmi SCA . 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 6 
 
K bodu 8. Rôzne f., Projekt na zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v obci 
 
Starosta oboznámil poslancov OZ so stavom projektu na zvýšenie bezpečnosti na 
komunikáciách v obci. Prvý návrh projektu na pripomienkovanie bude predložený v 13. 
týždni. Zároveň zdôraznil, že budú do pripravovaného projektu zapracované aj 
pripomienky poslancov odznelých v diskusií pri bode 4.- Návrh rozpočtu na rok 2015. 
Na záver tohto bodu poslanci OZ zobrali na vedomie správu ohľadne jednania starostu 
s predstaviteľmi SCA . 
 

HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 6 
 
K bodu 8. Rôzne g., PHSR obce  
 
Starosta oboznámil poslancov OZ so skončením platnosti PHSR na obdobie 2004 – 
2014, a zdôraznil nutnosť vypracovania PHSR na ďalšie obdobie 2015 – 2020, nakoľko 
bez platnej PHSR obce sa nemôžu zapojiť do žiadnej výzvy o nenávratný finančný 
príspevok. Do vypracovania nového PHSR je potrebné zapojiť minimálne 2 poslancov 
OZ, kde sa prihlásili Ing. Bodnár O. a Ing. Tömöl Z. Starosta dal hlasovať o uvedených 
poslancov do tímu na vypracovanie nového PHSR. 
 
   HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 6  
 
K bodu 8. Rôzne h.,Určenie poslancov OZ do školských rád. 
 
Starosta navrhol nasledovných poslancov OZ do jednotlivých školských rád : 
Školská rada pri základnej škole s VJS : p. Hanžlová Alžbeta 
Školská rada pri základnej škole s VJM : Ing. Balázs Štefan 
Školská rada pri materskej škole : p. Vajda Róbert 
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Po potvrdení súhlasu jednotlivých navrhnutých poslancov OZ starosta požiadal hlasovať 
o návrhu spoločne. 
 
   HLASOVANIE: za 6, proti 0, zdržal sa 0 / prítomní 6 
 
K bodu 9. Záver  
 
Na záver zapisovateľka p. Hanžlová prečítala zápisnicu. Zo strany poslancov neodzneli 
požiadavky na doplnenie alebo upresnenie odznelého obsahu zápisnice. 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 
 
V Gemerskej Hôrke, dňa 20.3.2015 
 
 
Zapísala : Alžbeta Hanžlová  .................................. 
 
 
 
       

 

 

 

 

Ing. Tibor  B a l á z s     
        starosta obce   

    

 
Overovatelia: 
 
 
Ing. Alexander Bodnár    ............................................ 
      
 
Ing. Štefan Balázs       ............................................ 


