
Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke dňa 29.01.2015 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 6 poslancov OZ 
Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 
Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos 
Hostia:   Tóthová Anna 
   Farkas Čaba 
Neprítomný :  1 poslanec OZ / Milko Gejza / - bez ospravedlnenia 
 
PROGRAM: 1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Odsúhlasenie návrhov na zloženie jednotlivých komisií pri OZ 
5. Plán podujatí na rok 2015 
6. Ponuky na projekty o nenávratné finančné prostriedky od EU 

  7. Personálna zmena u spoločnosti Hôrka s.r.o. 
  8. Rôzne :  a., Výrub stromov      
    b., Autobusové zastávky 
    c., Ples mikroregiónu Domica 
  9. Záver 
  

K bodu 1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie otvoril a viedol starosta Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal 
všetkých  prítomných.  
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice 
 
 Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice pani Alžbetu Hanžlovú, za 
overovateľov zápisnice Ing. Ondreja Bodnára a Róberta Vajdu. Poslanci hlasovaním 
schválili návrh na zapisovateľku a overovateľov zápisnice . 
 
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
  
 Starosta doplnil do programu do bodu 8 pod odsek d., Prerokovanie žiadosti 
o dotáciu ... predloženej miestnou reformovanou kresťanskou cirkvou a dal hlasovať 
o programe zasadnutia. Poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program 
zasadnutia.     
 

K bodu 4. Odsúhlasenie návrhov na zloženie jednotlivých komisií OZ 
 
 Starosta postupne vyzval jednotlivých poslancov o návrhu členov na zloženie 
jednotlivých komisií OZ. Návrhy odzneli v nasledovnom poradí : 
Ing. Ondrej Bodnár – predseda komisie výstavby a životného prostredia 
Členovia komisie : Hlavcsek Ján 
   Kardos Zoltán 
   Ing. Szabadová Csilla 
Ing. Alexander Bodnár – predseda finančnej komisie 
Členovia komisie :  Ing. Sipos Ladislav 
   Iván Peter 



 
Ing. Štefan Balázs – predseda komisie ochrany verejného záujmu 
Členovia komisie : Vajda Róbert 
   Milko Gejza 
 
Alžbeta Hanžlová – predsedníčka komisie školstva, mládeže a kultúry 
Členovia komisie : Giczei Annamária 
   Fodorová Judita 
   Ötvös Sándor 
   Csuporiová Zoja 
 
Róbert Vajda – predseda komisie športu a turizmu 
Členovia komisie :  Špánik Ladislav 
   Tömölová Zuzana 
 
Nakoľko Milko Gejza, predseda komisie pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostnej 
DHZ sa nezúčastnil zasadnutia, starosta navrhol schváliť zloženie tejto komisie na 
nasledujúcom zasadnutí OZ. 
Následne dal hlasovať o vyššie uvedených zloženiach jednotlivých komisií spoločne, 
ktoré poslanci OZ jednohlasne schválili. 
 

K bodu 5. Plán podujatí na rok 2015  
 
Starosta oboznámil prítomných poslancov s plánom podujatí na rok 2015, ktorý bol aj  
rozposlaný s pozvánkou na 2. zasadnutie OZ. Pani Hanžlová k plánu podujatí 
poznamenala, že tento plán môže byť rozšírený , alebo zúžený. Ing. Bodnár O. žiadal 
o doplnenie do plánu podujatí konkrétnych organizátorov jednotlivých podujatí. 
Následne OZ zobralo na vedomie plán podujatí na rok 2015.  
 
K bodu 6.  Ponuky na projekty o nenávratné finančné prostriedky od EU 
 
Starosta oboznámil prítomných s existujúcim stavom vypísaného projektu 
ministerstvom životného prostredia na znižovanie energetickej náročnosti budov, do 
ktorého by sme sa chceli zapojiť. Konkrétne by sa jednalo o budovu kultúrneho 
domu, nakoľko závod SCA uvažuje s odpojením budovy od existujúceho 
vykurovacieho systému. V projekte je potrebné uvažovať s realizáciou novej kotolne 
s plne automatickým riadením, so zateplením exteriérových stien, podláh a stropov, 
s výmenou vykurovacích telies, s vyregulovaním celého vykurovacie systému 
budovy, atď. Celý projekt musí spĺňať energetickú náročnosť minimálne skupiny „B“ 
a jeho rozpočet musí byť nad 200.000,-€, aby mohol byť ministerstvom ŽP 
hodnotené. Neskôr starosta oboznámil poslancov s termínom jeho stretnutia 
s vedením závodu SCA ohľadne možnosti vyjednávania ohľadne odpojenia budovy 
KD od vykurovania. Ďalej starosta predložil 3 cenové ponuky od firmy Envirotrend 
Košice, na rekonštrukciu budov, na multifunkčné ihrisko a na detské ihrisko, ktoré 
však poslanci jednohlasne zamietli. 
 
Pripomienky poslancov k vyššie uvedeným : 
Ing. Tömöl : Projekt na rekonštrukciu kotolne kultúrneho domu už existuje, treba ho 
v maximálnej možnej miere využiť.   
Ing. Bodnár O. : Využiť existujúci projekt aj z hľadiska finančných úspor. 
Hanžlová : Nový projekt treba vypracovať bez ohľadu na jeho úspešnosť vo výzve 
ministerstva ŽP. 



Ing. Bodnár A. : Je potrebné určiť poradie dôležitosti vypracovávania projektov do 
jednotlivých výziev o nenávratné finančné prostriedky 
Ing. Bodnár O. : Starosta musí ísť na jednanie so zástupcami SCA dostatočne 
pripravený, preto je treba v  spolupráci s  Hanžlovou urobiť bilanciu medzi 
využívanosťou priestorov KD zamestnancami SCA a  finančnými nákladmi za 
dodávané teplo  . 
Na záver tohto bodu OZ zobralo na vedomie stav projektov do jednotlivých výziev 
o nenávratné finančné prostriedky a prijalo uznesenie o určení poradia daných 
projektov. 
 
K bodu 7. Personálna zmena u spoločnosti Hôrka s.r.o. 
 

Nakoľko jeden z predchádzajúcich konateľov spoločnosti Hôrky s.r.o. /Sándor Ötvös/ 
sa ku koncu roka 2014 sa vzdal funkcie konateľa s.r.o., starosta navrhuje na jeho 
miesto Ing. Štefana Balázsa, ktorý ponúkanú funkciu prijal. Starosta svoj návrh 
odôvodnil tým , že napriek tomu , že Ing. Balázs Š. dostal vo voľbách najviac hlasov 
spomedzi poslancov, kvôli konfliktu záujmov menoval za zástupcu starostu Ing. 
Tömöla a preto navrhuje za konateľa Ing. Balázsa Š. Následne dal hlasovať o svojom 
návrhu, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.                                                 
 

K bodu 8. Rôzne :  a., Výrub stromov za kostolom 
 
Starosta informoval poslancov so skutočnosťou, že okresný úrad životného 
prostredia Rožňava po miestnom šetrení vydal súhlas na výrub 2 ks líp malolistých 
za kostolom s termínom do 31.3.2015 za podmienky uskutočnenia náhradnej 
výsadby za vyrezané stromy. Následne ich informoval o osloveniach troch firiem :  

 fy. Zubko – Rožňava – ponúknutá cena za výrub ......... 960,-€ 
  fy. Kuzevič – Košice -  ponúknutá cena za výrub ......... 450,-€ 
  fy. Macreal – Košice – nepredložili cenovú ponuku 
Nakoniec starosta predložil svoj úmysel zadať výrub stromov fy. Kuzevič – Košice, 
ktoré poslanci OZ zobrali na vedomie. 
 
   b., Autobusové zastávky 
 
Starosta informoval poslancov so stavom riešenia budovania autobusových zastávok 
na ceste smerom do Bohuňova . Bolo vydané súhlasné stanovisko OÚ Rožňava, 
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako aj Okresného dopravného 
inšpektorátu – Rožňava. Ďalej prebehlo miestne šetrenie s vedením Eurobusu, 
momentálne sa čaká na ich súhlasné stanovisko z Košíc.  
OZ berie na vedomie správu o zriadení autobusových zastávok. 
 

c., Ples Mikroregiónu Domica 
 
Starosta informoval poslancov s organizovaním plesu Mikroregiónu Domica, ktoré sa 
uskutoční dňa 13.13.2015 o 19.00 hod v kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke. 
Zároveň ich srdečne pozval na daný ples s tým, že potrebuje vedieť ich úmysel 
zúčastniť sa do 3.2.2015 do 8.00 hod.  
OZ berie na vedomie správu o organizácií plesu Mikroregiónu Domica.  
 

d., Žiadosť o poskytnutie dotácie pre reformovaný cirkevný    
zbor Gemerskej Hôrke – Zateplenie budovy fary 

 



Starosta oboznámil poslancov OZ s plným znením žiadosti a dal priestor k diskusií 
k danej téme. V nej odznelo : 

- Tömöl – vždy sa vraciame k tomu, že daná budova nie je majetkom obce 
- Kardos – podľa VZN môžeme poskytnúť dotáciu, ale treba to správne 

zaúčtovať 
- O.Bodnár – treba nájsť spôsob poskytnutia dotácie, lebo tým podporujeme 

obec 
- Vajda – treba sa spýtať farárky , že podľa skúsenosti ich kolegov, ako sa to 

rieši v iných obciach 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť a hľadá možnosti jej vyhoveniu, 
ktoré bude predmetom na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
DISKUSIA : 
 
Farkas Č. – sťažnosť na nepresnosti v existujúcich cestovných poriadkoch, bojí sa 
invázie potkanov, žiada celoplošnú deratizáciu, sťažuje sa na ťahanie sa koreňov 
kríkov na jeho pozemok od susedov. 
Balázs T. – preverí situáciu ohľadne cestovných poriadkov u  Eurobusu, nariadil 
miestne šetrenie ohľadne koreňov kríkov na pondelok 2.2.2015 
Tóthová A. – zaujíma ju, že keď je nejaký problém v obci, za ktorým poslancom sa 
môžu obrátiť, či majú poslanci podelenú obec na okrsky, alebo vždy za starostom. 
Zároveň sa poďakovala za prevádzané práce v  budove klubu dôchodcov 
a informovala sa k termínu ukončenia prác. 
Balázs T. – najlepšie je doručiť sťažnosť alebo žiadosť na OÚ v písomnej forme, 
ktoré sa zaevidujú a tak sa 100 % dostanú na rokovanie OZ. Potom v krátkosti 
vysvetlil práce na budove klubu dôchodcov a potvrdil ukončenie prác v 6.týždni. 
Balázs Š. – otvoril problematiku klubu mladých, navrhol aj budovu , ktorú majú 
poľovníci. 
Postupne sa k tejto tematike vyjadrili všetci prítomní poslanci, ale doriešenie tejto 
otázky sa presúva na nasledujúce zasadnutie OZ. 
Hanžlová A. – Predniesla smerom k futbalistom potrebu opravy poškodeného 
vonkajšieho javiska – oprava prisľúbená  R. Vajdom, ďalej kvôli novým voľbám 
a novému zastupiteľstvu potrebu nominácie poslancov do jednotlivých školských rád, 
a vyriešenie dopravného značenia miestnej komunikácie „Szoros“. 
Balázs T. – skonštatoval, že je objednaný projektant – odborník na dopravné situácia 
na prehodnotenie všetkých komunikácií, prechodov cez cestu, osadenia zrkadiel, 
atď. kvôli zvýšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách. 
Na záver zapisovateľka p. Hanžlová prečítala zápisnicu, a  keďže všetky body 
zasadnutia boli vyčerpané, starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie OZ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
 

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 29.01.2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Hôrke: 
 

A. S c h v a ľ u j e 
 
      Zloženie jednotlivých komisií OZ a to nasledovne : 
 
1. komisia výstavby a životného prostredia 
Ing. Ondrej Bodnár – predseda 
Členovia komisie : Hlavcsek Ján 
   Kardos Zoltán 
   Ing. Szabadová Csilla 
 
2. finančná komisia 
Ing. Alexander Bodnár – predseda 
Členovia komisie :  Ing. Sipos Ladislav 
   Iván Peter 
 
3. komisia ochrany verejného záujmu 
Ing. Štefan Balázs – predseda 
Členovia komisie : Vajda Róbert 
   Milko Gejza 
 
4. komisia školstva, mládeže a kultúry 
Alžbeta Hanžlová – predsedníčka 
Členovia komisie : Giczei Annamária 
   Fodorová Judita 
   Ötvös Sándor 
   Csuporiová Zoja 
 
5. komisia športu a turizmu 
Róbert Vajda – predseda 
Členovia komisie :  Špánik Ladislav 
   Tömölová Zuzana 
 

B.  B e r i e   n a    v e d o m i e 
 

1. Plán podujatí na rok 2015 
2. Stav projektov do jednotlivých výziev o nenávratné finančné prostriedky 
3. Stav výrubu stromov za kostolom 
4. Správu o zriadení autobusových zastávok na ceste do Bohuňova 
5. Správu o organizácií plesu Mikroregiónu Domica 
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre reformovaný cirkevný zbor Gemerskej Hôrke     
– Zateplenie budovy fary 
 

C.  U k l a d á  
 

1. Komisií výstavby a ŽP určiť poradie daných projektov o nenávratné finančné                      
prostriedky 



     2. Starostovi nominovať poslancov do jednotlivých školských rád 
                                    

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:       Zástupca starostu obce: 
Ing. Tibor Balázs      Ing. Zoltán Tömöl  
 
    
 
 
 
 
    Overovatelia: 
    Ing. Ondrej Bodnár 
      
 
    Róbert Vajda 
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V Gemerskej Hôrke, dňa 30.1.2015                                                   

 


