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Z Á P I S N I C A  

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 
konaného dňa 14.12.2022 v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Gejza Milko  

Poslanci : PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, Marek 
Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Ospravedlnený: Mgr. Dávid Balázs 

Ďalší prítomní: Margita Kisfaludiová – hlavná kontrolórka obce 

 Zapisovateľka: Ing. Eleonóra Iván 

Hostia: Ing. Ondrej Bodnár, Ladislav Gömöri, Ernest Iván, Katarína Szabóová 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia 

a) Určenie zapisovateľa 

b) Schválenie programu zasadnutia 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí  

3. Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

4. Schválenie VZN č. 3/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerská 
Hôrla 

5. Schválenie VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Hôrka 

6. Schválenie VZN č. 5/2022 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách 

7. Voľba a delegovanie poslancov do rady školy 

8. Informácia starostu obce o došlých žiadostiach 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 

10. Rôzne 

11. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril starosta obce Gejza Milko, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných. Starosta 
skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je 6 a zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Dodáva, 
že sa pán Mgr. Dávid Balázs za svoju neúčasť vopred ospravedlnil. 

K bodu 1.a) Určenie zapisovateľa  

Starosta určil za zapisovateľku zápisnice pani Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu Obecného úradu.  

K bodu 1.b) Schválenie programu zasadnutia 

Pán starosta predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný v pozvánke na 
zasadnutie OZ a bol taktiež zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na webovom sídle obce 3 dni 
pred zasadnutím OZ. Z dôvodu prítomných hostí, ktorí majú dotazy týkajúce sa verejnej kanalizácie, 
pán starosta navrhuje pozmeniť poradie programových bodov tak, že sa bod č. 6 presunie na 2. 
miesto a bod č.2 sa presunie na 6. miesto rokovania.  

Takto upravený program rokovania OZ by bol nasledovný: 

1. Otvorenie zasadnutia 
a) Určenie zapisovateľa  
b) Schválenie programu zasadnutia  
c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie VZN č. 5/2022 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách 

3. Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

4. Schválenie VZN č. 3/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerská 
Hôrka 

5. Schválenie VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Hôrka 

6. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

7. Voľba a delegovanie poslancov do rady školy  

8. Informácia starostu obce o došlých žiadostiach 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 

10. Rôzne – slovo pre verejnosť, interpelácie, dopyty 

11. Záver 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu pripomienky, pán starosta dal o upravenom 
programe zasadnutia hlasovať. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že program rokovania OZ bol schválený podľa 
odznenej úpravy. 
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K bodu 1.c) Určenie overovateľov zápisnice 
Starosta obce za overovateľov zápisnice navrhol PhDr. Alexandra Ambrusa a Ing. Petra Gubalu. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

OZ za overovateľov zápisnice určilo PhDr. Alexandra Ambrusa a Ing. Petra Gubalu. 

K bodu 2 Schválenie VZN č. 5/2022 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách 

Rozprava: 

Pán PhDr. Alexander Ambrus uviedol, že svoje pripomienky k predmetnému VZN predstavil listom zo 
dňa 11.12.2022, ktorý rozoslal na e-mailové adresy poslancov, starostu obce a hlavnej kontrolórky. 
Podľa jeho názoru predmetné VZN je v rozpore so zákonom. Jednak preto, lebo neurčuje 
jednoznačne okruh osôb, ktorých sa dotýka, namiesto toho uvádza iba to, že sú to fyzické a právnické 
osoby. A jednak preto, lebo právo na poplatok za odvádzanie a čistenie odpadových vôd, tzv. stočné, 
nezakladá na písomnej zmluve uzavretej medzi prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a 
producentom odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie prostredníctvom kanalizačnej 
prípojky. PhDr. Alexander Ambrus z uvedených dôvodov neodporúča obecnému zastupiteľstvu 
schváliť predmetné VZN.  

Pán Róbert Vajda je toho názoru, že každý jeden občan bez ohľadu nato, či je napojení na kanalizáciu 
alebo nie, by mal uhrádzať poplatok za stočné, inak neprinútime občanov , aby sa na kanalizáciu 
napojili. Marek Szabó Dózsa sa domnieva, že občania mali stanovený čas, dokedy sa mali napojiť na 
kanalizáciu. 

Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa tu sa vynára taktiež otázka ako bude platiť právnická osoba, či podľa 
počtu zamestnancov alebo len za seba ako jednu právnickú osobu. 

Pánovi Ernestovi Ivánovi sa tento návrh VZN o verejnej kanalizácií nepozdáva. Vysvetľuje, že on keďže 
má čerpadlo vo svojom dvore umiestnené, za jeho chod platí cca 40-50 Eur/ročne za spotrebu 
elektrickej energie. Kým napr. ostatní občania tento poplatok nemajú. 

Pán PhDr Alexander Ambrus dáva do pléna otázku: Ako má postupovať obec? Keďže obec je 
prevádzkovateľom ČOV má vypýtať od každého obyvateľa výšku vodného a na základe toho vyrátať 
stočné? Podľa Ing. Ondreja Bodnára tým pádom by sme predišli aj plytvaniu vody, keďže výška 
poplatku by sa odvíjala od spotreby vody. Pán Peter Gubala hovorí, že 1,14 Eur/m3 je priemerná cena 
od VVS. 

Pán Ing. Ondrej Bodnár upozorňuje, že do úvahy treba brať aj fakt, že dôchodca určite spotrebuje 
menej vody. 

Pani Katarína Szabóová sa informuje o výške nákladov prevádzkovania ČOV. Predstavuje to približne 
40 000 Eur – odpovedá pán PhDr. Alexander Ambrus. 

Pán Ernest Iván vysvetľuje, že čerpadlá už majú svoje roky, výhodnejšie by bolo nakúpiť nové 
čerpadlá ako opravovať staré, keďže opravené čerpadlá po ich premeraní ťahajú veľa elektrickej 
energie. To znamená, že nie sú dobre opravené. Pani Katarína Szabóová sa pýta: Vzťahuje sa na 
opravené čerpadlá záruka? Určite áno - dodáva pán Ing. Ondrej Bodnár. 

Podľa Mareka Szabó Dózsu problém s vysokými nákladmi na kanalizáciu bol omieľaný na každom 
zasadnutí OZ, ale nepohlo sa to nijakým smerom. 
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Podľa Ing. Ondreja Bodnára najideálnejšie by bolo vychádzať z výšky vodného každého obyvateľa. 
Dodáva, že u obyvateľov, ktorí vodu využívajú na závlahu, ten výsledok asi nebude reálny. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje vypracovanie nového VZN o verejnej kanalizácií, pretože text, 
o ktorom sa rokuje, má mnoho vád a nedostatkov. 

Páni hlavná kontrolórka vysvetľuje, že schválenie VZN o verejnej kanalizácií je nevyhnutné hlavne z 
toho dôvodu, že obec má vysoké výdavky a príjmy žiadne. 

Pani Katarína Szabóová sa pýta, ako bude postupovať obec u obyvateľov, ktorí majú studňu? Ďalej 
poznamenáva, že do úvahy treba brať aj to, že obyvatelia, ktorí nemajú kanalizáciu, platia poplatok za 
vývoz žumpy. 

Pán Ernest Iván sa pýta: Ako bude postupovať obec s mojou pripomienkou? Pán Marek Szabó Dózsa 
je zato aby podal písomnú žiadosť a obec mu to vykompenzuje. 

Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa tých 10 Eur za stočné, ktoré sa od obyvateľov vyberú, nepokryjú 
náklady obce na prevádzkovanie ČOV vo výške približne 40 000 Eur. 

Pani Katarína Szabóová si myslí, že zavedenie VZN o verejnej kanalizácií je nevyhnutné, ale navrhuje 
uplatniť zľavu pre obyvateľov nad 80 rokov.  

Pán Ing. Ondrej Bodnár navrhuje zanalyzovať výdavky za posledné 3 roky a dodáva, že im bude 
v tomto smere nápomocný. Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje vytvorenie pracovnej komisie. 
Poslanci proti návrhu nemali námietky a zhodli sa, že sa predmetná komisia sa utvorí v tomto zložení: 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Ondrej Bodnár, Marek Szabó Dózsa a Angela Lenkeiová, účtovníčka 
obce. 

Pán starosta uzavrel rozpravu o tomto programovom bode a požiadal poslancov obecného 
zastupiteľstva, aby sa hlasovaním uzniesli o VZN č. 5/2022 o verejnej kanalizácií a odpadových 
vodách. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 
  
Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že VZN č. 5/2022 o verejnej kanalizácií 
a odpadových vodách bolo schválené. 

Následne pán starosta požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa hlasovaním uzniesli 
o zriadení dočasnej pracovnej komisie na prešetrenie problematiky verejnej kanalizácie a ČOV, a to 
v tomto zložení: PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Ondrej Bodnár, Marek Szabó Dózsa, Angela Lenkeiová, 
účtovníčka obce. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Návrh na zriadenie a zloženie dočasnej pracovnej komisie na prešetrenie problematiky verejnej 
kanalizácie a ČOV bol schválený. 
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K bodu 3. Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta skonštatoval, že návrh VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku bol 
vyvesený na úradnej tabuly a zverejnený na webovej stránke obce. Dodáva, že k návrhu nedošli 
žiadne pripomienky. 

Keďže poslanci OZ nemali pripomienky alebo otázky, pán starosta dáva hlasovať o schválení VZN 
č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že VZN č. 2/2022 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené. 

K bodu 4. Schválenie VZN č. 3/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerská 
Hôrka 

Pán starosta dáva na vedomie poslancom OZ, že k návrhu VZN č.3/2022 o správe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Gemerská Hôrka bola ústna pripomienka od pani Kataríny Hlavcsekovej, 
ktorá namieta proti vysokej výške poplatku za prenájom hrobov. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus poukazuje na to, že upravené texty návrhov VZN, čiže konečné znenie 
všeobecne záväzných nariadení obce, vrátane tohto, poslancom OZ nie sú rozoslané v dostatočnom 
predstihu pred ich schválením. 

Keďže poslanci OZ nemali ďalšie otázky, pán starosta dáva hlasovať o schválení VZN č. 3/2022 
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerská Hôrka. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 5 
 Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, 
Róbert Vajda 

Proti: 1 PhDr. Alexander Ambrus 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že VZN č. 3/2022 o správe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Gemerská Hôrka bolo schválené. 

K bodu 5. Schválenie VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Hôrka 

Rozprava: 

PhDr. Alexander Ambrus poznamenáva, že OZ v danej veci dňa 27.9.2022 prerokovalo a schválilo 
návrh VZN č. 1/2022, ktoré bolo a naďalej je zverejnené aj na internete. Pýta sa hlavnej kontrolórky, 
predkladateľky oboch predmetných návrhov VZN, ako má OZ v ďalšom postupovať vo veci návrhu 
VZN č. 1/2022, ktorého obsah a číslovanie boli pozmenené v podobe návrhu VZN č. 4/2022? Podľa 
neho v číslovaní predkladaných návrhov VZN je bordel. 
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Pani kontrolórka vysvetľuje, že v návrhu VZN č. 4/2022 sa menila výška finančného limitu na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 

Keďže poslanci OZ nemali ďalšie otázky, pán starosta dáva hlasovať o schválení VZN č. 4/2022 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Gemerská Hôrka. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 4 Peter Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala 

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Gemerská Hôrka bolo schválené. 

K bodu 6. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

Pán PhDr. Alexander Ambrus informuje prítomných o stave vybavovania sťažnosti podanej 
28.11.2023 p. Z. Sz. D-om proti susedovi, p. Cs. B. F-ovi. Uvádza, že vykonal obhliadku terénu s cieľom 
zistiť skutočný stav veci, a následne pripravil list, ktorým starosta obce vyzýva p. Cs. B. F-a, aby 
predmetný konár orecha odstránil do 30. januára 2023. Ak tak neurobí obec vydá rozhodnutie na 
základe ktorého obec vykoná nápravu a následne sa suma vyfakturuje Cs.B.F-ovi. 

Keďže poslanci OZ nemali iné pripomienky, poslanci OZ berú kontrolu úloh z predchádzajúcich 
zasadnutí na vedomie. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

K bodu 7. Voľba a delegovanie poslancov do rady školy 

Poslanci sa zhodli na určení a delegovaní poslanca Gejza Milku do rady školy pri Materskej škole, pri 
Základnej škole a pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským.  

Keďže poslanci OZ nemali iné pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o tomto programovom bode. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Obecné zastupiteľstvo do rady školy pri Materskej škole, pri Základnej škole a pri Základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským určuje a deleguje poslanca Gejza Milku. 
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K bodu 8.Informácia starostu obce o došlých žiadostiach 

Otázky a pripomienky Ing. Ondreja Bodnára obsiahnuté v liste zo dňa 14.12.2022 a odznelé na 
zasadnutí OZ. 

Diskusia a rozprava  

Pán Ing. Ondrej Bodnár sa informuje, aký má rozpočet kultúrny dom na rok 2023 a či má štatút? Pani 
hlavná kontrolórka poznamenáva, že na otázku štatútu kultúrneho domu nevie odpovedať, ale obec 
prevádzkovanie kultúrneho domu má živnosť. Starosta dodáva, že rozpočet na rok 2023 ešte nie je 
vypracovaný. 

Pán Ing. Ondrej Bodnár sa informuje o zozname zmlúv na prenájom objektov, ktoré sú majetkom 
obce. Podľa Mareka Szabó Dózsu je uzatvorená zmluva na prenájom priestoru „Kongo“. 

Pán Ing. Ondrej Bodnár sa zaujíma ako sú rozdelené komisie. Pani kontrolórka poznamenáva, že 
z dôvodu nefunkčnosti komisií z predchádzajúcich období, sa poslanci OZ rozhodli, že sa komisie 
nezvolia a v prípade potreby sa vytvoria dočasné komisie. 

Pán Ing. Ondrej Bodnár sa informuje, aký je momentálny stav ohľadom projektu: Rekonštrukcia ČOV. 
Informuje OZ, že obyvatelia sú proti rekonštrukcii ČOV. Pýta sa, či už bolo vydané stavebné 
povolenie. Pán Marek Szabó Dózsa vysvetľuje, že v tejto rekonštrukcii išlo o zapojenie 3 linky, ktorá 
týmto umožní čistenie väčšieho množstva vody a to by malo zabrániť šíreniu zápachu do okolia. Pán 
Róbert Vajda sa pýta pána Ing. Ondreja Bodnára prečo bola čistička umiestnená k bytovkám. Pán Ing. 
Ondrej Bodnár vysvetľuje, že čistička bola vybudovaná len pre potreby kultúrneho domu, celulózky 
a pre bytovky 388, 389. Pýta sa, či pán Štefan Bacso bol vyškolený a kedy bola vykonaná technická 
revízia zariadení? 

Pán Ing. Ondrej Bodnár by rád vedel podrobnosti ohľadom spoločného oplotenia Essity Slovakia s.r.o. 
s obcou. Pán Róbert Vajda vysvetľuje, že pôvodne Essity Slovakia s.r.o. chcela len to, že staré 
oplotenie vymení za nové. Následne, na minulom zasadnutí OZ, pán starosta informoval o žiadosti 
Essity Slovakia s.r.o., v zmysle ktorej by došlo ku zámene oplotením dotknutých parciel vo vlastníctve 
obce za novo vytvorené parcely vo vlastníctvei menovanej spoločnosti. Pán Ing. Ondrej Bodnár je 
proti tejto zámene pozemkov a žiada nahliadnuť do geometrického plánu, ktorý obec od spoločnosti 
Essity Slovakia s.r.o. obdržala. 

Pán Ing. Ondrej Bodnár sa ďalej zaujíma o to, či sa odovzdanie a prevzatie agendy starostu obce 
uskutočnilo na základe protokolu vypracovaného bývalým obce. Podľa neho súčasťou tohto záznamu 
by mala byť aj informácia o neukončených resp. rozpracovaných aktivitách obce. Pán starosta Gejza 
Milko poznamenáva, že od bývalého starostu obce, Ing. Tibora Balázsa žiadny protokol neobdržal. 

Pani hlavná kontrolórka navrhuje, aby OZ na rozšírné otázky p. Ing. Ondreja Bodnára podala písomnú 
odpoveď v liste, ktorý mu bude zaslaný do konca januára 2023. Pán Ing. Ondrej Bodnár v tom nevidí 
žiadny problém. 

Pán starosta dáva hlasovať o poskytnutí písomnej odpovede na otázky pána Ing. Ondreja Bodnára, a 
to listom zaslaným do konca januára 2023. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zaslanie písomnej odpovede obce na otázky pána Ing. Ondreja 
Bodnára do konca januára 2023. 
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K bodu 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 

Pani hlavná kontrolórka oboznamuje OZ o svojom stanovisku k dodržaniu podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania, ktoré poslancom OZ pred zasadnutím bol rozoslaný. Konštatuje, že 
Obec Gemerská Hôrka spĺňa podmienky pre použitie návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 
ods. 6 – 8 zákona č. 583/2004 Z.z. a obec môže prijať kontokorentný úver na vyrovnanie časového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu roka 2021 s výškou úverového 
rámca 268 359,88 €. 

Pani hlavná kontrolórka následne informuje OZ, že vypracovala plán zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v roku 2023, ktorý prítomným poslancom OZ rozdala. 

Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o predmetných 
materiáloch hlavnej kontrolórky. 
Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, 
Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Mgr. Dávid Balázs 

Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu kontokorentného úveru, ako aj plán 
zasadnutí OZ na r. 2023 zobralo na vedomie. 

Odchod poslanca Ing. Petra Gubalu o 19:00 hod. Počet prítomných poslancov je 5. 

K bodu 10. Rôzne – slovo pre verejnosť, interpelácie, dopyty 

A. Pán starosta informuje OZ, že elektronicky zaslaným listom p. Mgr. Dávid Balázs navrhuje, aby sa 
pre poslancov obecného zastupiteľstva vytvorili jednotné e-mailové adresy. 

Poslanci OZ s uvedeným návrhom nesúhlasia. 

B. Pán starosta následne informuje OZ, že elektronicky zaslaným listom p. Mgr. Dávid Balázs mu 
oznámil, že prestáva spravovať webové sídlo obce. 
Poslanci OZ rezignáciu Mgr. Dávida Balázsa zobrali na vedomie. Zhodli sa, že za správcu 
webového sídla obce navrhujú určiť PhDr. Alexandra Ambrusa s účinnosťou od 15.12.2022. 
Zároveň ho žiadajú, aby od doterajšieho správcu webového sídla vyžiadal všetky prístupové údaje 
a vykonal nevyhnutné opatrenia v záujme ich nezneužitia. 

Keďže poslanci OZ nemali iné pripomienky a návrhy, pán starosta ich požiadal, aby sa hlasovaním 
uzniesli o vyššie uvedených otázkach. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 5 
PhDr. Alexander Ambrus, Peter Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, 
Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh vytvoriť jednotné e-mailové adresy pre poslancov OZ. 
Obecné zastupiteľstvo rezignáciu Mgr. Dávida Balázsa z funkcie správcu webového sídla obce zobralo 
na vedomie. OZ za správcu webového sídla obce určuje PhDr. Alexandra Ambrusa, ktorému ukladá 
vyžiadať od doterajšieho správcu webového sídla obce všetky prístupové údaje a vykonať 
nevyhnutné opatrenia v záujme ich nezneužitia. 
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K bodu 11. Záver 

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

V Gemerskej Hôrke, dňa 14.12.2022 

Zapísala :  

Ing. Eleonóra Iván  ......................................  

 

 .......................................................  

Gejza Milko 
starosta obce 

Overovatelia: 

PhDr. Alexander Ambrus   .....................................  

Ing. Peter Gubala   ......................................  

 


