
Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke dňa 12.12.2014 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 7 novozvolených poslancov OZ 

Starosta obce: Ing. Tibor Balázs 

Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos 

Pozvaní: Kornélia Kardošová 

 

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 

    2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

    3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda       

       miestnej volebnej komisie) 

   4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

  5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Určenie overovateľov zápisnice 

    8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

    9. Menovanie zástupcu starostu 

    10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie          

                              komisií a voľba ich predsedov 

            11. Schválenie platu starostu obce 

            12. Prerokovanie návrhu VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom     

       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

       Gemerská Hôrka 

            13. Diskusia 

            14. Schválenie uznesenia 

            15. Záver 

 

 

 Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia, hlasovali poslanci ešte starého 

zastupiteľstva. Za vyššie uvedený program hlasovalo 6 poslancov OZ. 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

 Zasadnutie otvoril starosta Ing. Zoltán Tömöl, privítal prítomných a vyzval predsedu 

miestnej volebnej komisie pani Kornéliu Kardošovú, aby oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva a s výsledkami volieb starostu obce konaných 

dňa 15.11.2014. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

 

 Starosta dal návrh na zapisovateľa zápisnice. Návrh bol prijatý a za zapisovateľa bola 

zvolená pani Alžbeta Hanžlová. 

 

 

 

 

K bodu 3. Oboznámenie sa s výsledkami volieb 

 

 Predseda miestnej volebnej komisie p. Kornélia Kardošová oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Gemerská Hôrka konaných dňa 15.11.2014 

v nasledovnom rozsahu. 

 



 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:                    1034 

A választásra jogosultak száma: 

 

Počet osôb, ktorí sa zúčastnili na voľbách:                              627  

A választásokon résztvevők száma: 

 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva:                           632 

A képviselőtestületre leadott érvényes szavazatok: 

 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce:                                                 658  

A polgármesterre leadott érvényes szavazatok: 

 

Starosta obce – polgármester: 

 

1. Tibor Balázs, Ing .       MOST - HÍD                   328   

2. Anton Gürtl             nezávislý kandidát                     119 

3. Judita Kiselová   nezávislý kandidát        22 

4. Gejza Milko   SMER – sociálna demokracia    189                                     

 

Poslanci – képviselők: 

 

1. Štefan Balázs, Ing.   MOST - HÍD      344 

2. Tibor Balázs, Ing.   MOST – HÍD         299 

3. Zoltán Tömöl, Ing.   MOST – HÍD      289 

4. Róbert Vajda   nezávislý kandidát     286 

5. Alexander Bodnár, Ing.  MOST – HÍD      249 

6. Ondrej Bodnár, Ing.  MOST – HÍD              243       

7. Gejza Milko   SMER – sociálna demokracia   221 

        

 

Náhradníci – tartalékok: 

 

1. Alžbeta Hanžlová    MOST - HÍD   205 

2. Mária Baltisková MOST - HÍD  200 

3. Marek Szabó Dózsa   nezávislý kandidát  191 

4. Karol Šofranko   SMER – sociálna demokracia                                   148 

5. Jozef Štubner   SMER – sociálna demokracia                                   118 

6. Mária Kováčová   Slovenská národná strana      79   

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Tibor Balázs sa stal starostom obce, na jeho miesto medzi 

poslancov postúpila ako 1. náhradníčka p. Alžbeta Hanžlová.        

 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

 Doterajší starosta obce Ing. Zoltán Tömöl prečítal text sľubu starostu a novozvolený 

starosta Ing. Tibor Balázs zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce podpisom pod text 

sľubu. 

 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva  

 

 Bolo prečítané znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a novozvolení 

poslanci skladali sľub podpisom pod text sľubu v abecednom poradí nasledovne: 



1. Štefan Balázs, Ing. 

2. Alexander Bodnár, Ing.        

3. Ondrej Bodnár, Ing. 

4. Alžbeta Hanžlová   

5. Gejza Milko  

6. Zoltán Tömöl, Ing.    

7. Róbert Vajda 

  

   

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu  

 

 Novozvolený starosta obce poďakoval v mene svojom aj v mene poslancov OZ 

občanom obce – voličom za preukázanú dôveru a vyslovil názor, že náročný program, ktorý 

bol stanovený na nasledovné volebné obdobie je splniteľný s podporou a účinnou pomocou 

poslancov OZ, ako aj občanmi obce. 

 

K bodu 7. Určenie overovateľov zápisnice 

 

 Novozvolený starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Štefana Balázsa a Ing. 

Alexandra Bodnára. 

 

K bodu 8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

 Na zloženie členov mandátovej komisie dal starosta nasledovný návrh: 

Ing. Ondrej Bodnár 

Ing. Štefan Balázs 

Robert Vajda 

 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

 Na zloženie členov návrhovej komisie dal starosta nasledovný návrh: 

Alžbeta Hanžlová 

Ing. Alexander Bodnár 

Gejza Milko 

 

       HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 

  

 

K bodu 9. Menovanie zástupcu starostu  

 

 Novozvolený starosta obce menoval do funkcie zástupcu starostu obce v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. Ing. Zoltán Tömöla napriek tomu , že najviac hlasov vo voľbách 

získal Ing. Štefan Balázs, avšak jeho pracovné vyťaženie neumožňuje vykonávať túto funkciu 

na 100% a novozvolený starosta chcel predísť aj možnému rodinkárstvu. Menovaný zástupca 

starostu Ing. Zoltán Tömöl dostal vo voľbách v poradí 3. najvyšší počet hlasov.  

 

 

K bodu 10. Návrh na zriadenie obecnej rady, návrh na zriadenie komisií a voľba ich 

predsedov 

 

a.) Starosta predložil návrh aby sa obecná rada v zmysle § 14  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nezriaďovala. Pri návrhu sa 

vychádzalo zo skúseností za  uplynulé volebné obdobie.  

 

 

HLASOVANIE: za návrh 7, proti 0 zdržal sa 0 



 

 

b.) V súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, starosta predložil návrh na zriadenie ôsmych komisií OZ a súčasne navrhol 

predsedov komisií z poslancov OZ takto: 

- finančná: Ing. Alexander Bodnár 

- výstavby a životného prostredia: Ing. Ondrej Bodnár 

- školstva, mládeže a kultúry: Alžbeta Hanžlová 

- športu a turizmu: Róbert Vajda 

- ochrany verejného záujmu: Ing. Štefan Balázs 

-  pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostná, DHZ: Gejza Milko 

 

Zároveň starosta požiadal predsedov komisií predložiť na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva. 

 

 

HLASOVANIE: za návrh 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

K bodu 11. Schválenie platu starostu, zástupcu starostu, predsedom komisií a poslancov OZ 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Hôrke prerokovalo návrh na určenie platu 

starostovi obce Gemerská Hôrka Ing. Tiborovi Balázsovi. V zmysle § 11 ods. 4 písm. I) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostu 

obce Gemerská Hôrka Ing. Tiborovi Balázsovi podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších zmien a doplnkov vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky vždy za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného 

sľubu starostom obce, t.j. odo dňa 12.12.2014 (mesačne). 

 

 

Návrh na určenie platu zástupcovi starostu obce, predsedom komisií a poslancom OZ. 

  

Zástupcovi starostu obce:   50,00 € /mesačne 

Predsedom komisií:                5,00 € za zasadnutie 

Poslancom OZ              10,00 € za zasadnutie  

 

 

                                                HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

K bodu 12. Prerokovanie návrhu VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom     

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce              

Gemerská Hôrka 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Hôrke prerokovalo návrh VZN č.1/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Gemerská Hôrka 

 

     HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 13. Diskusia  

 

- Novozvolený starosta Ing. Tibor Balázs predniesol svoj prejav aj v maďarskom jazyku 



- Milko Gejza, a Ing. Ondrej Bodnár : poďakovali sa za spoluprácu a vynikajúcu prácu 

odchádzajúcenu starostovi Ing. Zoltánovi Tömölovi 

- Burdiga Pavol, primátor mesta Rožňava:  zablahoželal novozvolenému starostovi obce ako 

aj novozvoleným poslancom 

- Mgr.Balázsová Iveta : poďakovala za prácu bývalému starostovi obce a pozdravila nové 

obecné zastupiteľstvo. Zapriala im aspoň takú úspešnú prácu , ako predchádzajúce OZ , čo 

bolo dobré , s potrebou ju ďalej rozvíjať a aby občania obce im dávali nové podnety pre 

prácu obecného zastupiteľstva. 

- Milan Majoros, predseda Okresnej organizácie MOST – HÍD v Rožňave : zablahoželal 

novozvolenému starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom 

- Mogyoródiová Alžbeta : odchádzajúcemu starostovi Ing. Zoltánovi Tömölovi za vždy 

kladný postoj k ich organizácií a popriala novozvolenému starostovi Ing. Tiborovi Balázsovi 

aby obdobne sa staral o starých a chorých občanov obce 

- Szaszáková Malvína , farárka evanjelickej cirkvi : dala božie požehnanie starému aj 

novozvolenému OZ, popriala silu, vytrvalosť, aby OZ naďalej spolupracovala aj s miestnou 

cirkevnou spoločnosťou  

 

    Poslanci OZ hlasovali za ukončenie diskusie. 

HLASOVANIE: za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 K bodu 14. Schválenie uznesenia 

 

 Návrh uznesenia prečítala Alžbeta Hanžlová predsedníčka návrhovej komisie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 12.12.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Hôrke: 

 

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

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B.  K o n š t a t u j e ,   ž e  

1. Novozvolený starosta obce Ing. Tibor Balázs zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

         obce; 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva :  Štefan Balázs, Ing.; 

     Alexander Bodnár, Ing.;  

     Ondrej Bodnár, Ing.; 

     Alžbeta Hanžlová;     

     Gejza Milko; 

     Zoltán Tömöl, Ing.;  

     Róbert Vajda,  

   zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  obecného zastupiteľstva. 

 

C. Nezriaďuje obecnú radu  

 

D.   Z r i a ď u j e 

Komisie, a to:  

- finančnú 

- výstavby a životného prostredia 

- školstva, mládeže a kultúry 

- športu a turizmu 

- ochrany verejného záujmu 

- pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostná DHZ 

 

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

 Menovanie poslanca  Ing. Zoltán Tömöla za zástupcu starostu obce  

 

F.  V o l í 

Predsedov komisií nasledovne : 

  - finančnej:    Ing. Alexander Bodnár 

 - výstavby a životného prostredia:   Ing. Ondrej Bodnár 

 - školstva, mládeže a kultúry:    Alžbeta Hanžlová 

 - športu a turizmu:    Róbert Vajda 

 - ochrany verejného záujmu:    Ing. Štefan Balázs 

       - pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostná, DHZ:   Gejza Milko       

 

G.  S c h v a ľ u j e 

1. Plat starostu podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov vo 

výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

vždy za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného 

sľubu starostom obce, t.j. odo dňa 12.12.2014 (mesačne).  

2. Odmeny: 

Zástupcovi starostu obce:   50,00 € /mesačne 

Predsedom komisií:                5,00 € za zasadnutie 

Poslancom OZ              10,00 € za zasadnutie  



3. VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Gemerská Hôrka v predloženom znení 

 

H.  U k l a d á  

Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na 

členov komisií obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie:    počet mená poslancov 

Za: 7 Štefan Balázs, Ing.; Alexander Bodnár, Ing.; Ondrej 

Bodnár, Ing.; Alžbeta Hanžlová;  Gejza Milko;      

Zoltán Tömöl, Ing.;  Róbert Vajda,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: -  

                                                                            

 

V Gemerskej Hôrke, dňa                                                   ....................................................           

                                                                                           Ing. Tibor Balázs, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ý p i s 

 

z uznesenia z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva , 

 ktoré sa konalo dňa 12.12.2014 

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

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Hôrke: 

 

 

... 

B.  K o n š t a t u j e ,   ž e  

1. Novozvolený starosta obce Ing. Tibor Balázs zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

    obce. 

... 

 

 

 

 

Starosta obce:        Zástupca starostu obce: 

Ing. Tibor Balázs v.r.      Ing. Zoltán Tömöl v.r. 

 

    

 

    Overovatelia: 

    Ing. Štefan Balázs v.r. 

      

 

    Ing. Alexander Bodnár v.r. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: starosta obce 

 

 

 

 

 


