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Z Á P I S N I C A  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 
konaného dňa 30.11.2022 v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Gejza Milko  

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

Ďalší prítomní: Margita Kisfaludiová – hlavná kontrolórka obce 

 Angela Lenkeiová – účtovníčka obce 

Zapisovateľka: Ing. Eleonóra Iván 

Hostia: Kinga Vajda 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

4. Vybavovanie podaných sťažností 

5. Štatút obce - návrh 

6. Stanovenie stravnej jednotky za rok 2023 – Návrh VZN 

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

8. Navýšenie poplatkov za služby v dome smútku, VZN pohrebiska - návrh 

9. Návrh na prijatie kontokorentného úveru do 50 000 Eur 

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

11. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

12. Rôzne 

13. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril starosta obce Gejza Milko, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných. 

Konštatoval, že sú prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva, takže obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

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

K bodu 3. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Uviedol, že návrh 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 obecného obecného zastupiteľstva. 

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

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Program rokovania OZ bol schválený. 
 
Starosta obce za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Dávida Balázsa a Mareka Szabó Dózsu. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 OZ za overovateľov zápisnice určilo Mgr. Dávida Balázsa a Mareka Szabó Dózsu. 

K bodu 4. Vybavovanie podaných sťažností 

Sťažnosť Z.SZ.D. 

Pán starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že pán Z. Sz. D. listom zo dňa 28.11.2022 podal 
sťažnosť proti susedovi, p. Cs. B. F-ovi. Vo svojom podaní sťažovateľ od menovaného požaduje výrub 
orechového stromu alebo orezanie prerastajúcich konárov. Strom má podľa neho nadmerné veľkosti, 
prerastá cez miestnu komunikáciu až na jeho pozemok. Zo stromu hrozí nebezpečenstvo padnutia 
suchých konárov, ktoré tým môžu spôsobiť škody na majetku. 

Pán Peter Iván poznamenáva, že s pánom Cs. B. F-om sa človek ťažko dorozumie. Pán Róbert Vajda je 
toho názoru, aby ho obec vyzvala orezať  konáre stromu, pretože ohrozujú život ľudí. 

Poslanci OZ žiadajú starostu obce vykonať kroky v záujme vyriešenia danej situácie, a to aj vyzvaním 
p. Cs. B. F-a, aby predmetný konár orecha odstránil. 
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Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ informáciu starostu obce o sťažnosti p. Z. Sz. D-u zobralo na vedomie a žiada ho vykonať kroky 
v záujme vyriešenia danej situácie, a to aj vyzvaním p. Cs. B. F-a, aby predmetný konár orecha 
odstránil. 

K bodu 5. Štatút obce - návrh  

Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje tento bod zasadnutia presunúť na niektoré ďalšie zasadnutie 
OZ, z dôvodu rozsiahlosti predloženého materiálu, ktorý svojím obsahom je základným dokumentom 
obce.  

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ súhlasí s preložením rokovania o návrhu Štatútu obce na niektoré ďalšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

K bodu 6. Stanovenie stravnej jednotky za rok 2023 – Návrh VZN 

Hlavná kontrolórka vysvetľuje, že v tomto návrhu VZN ide o určenie výšky príspevkov zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Dodáva, že 
v materskej škole sa zvýšil príspevok na pobyt dieťaťa na 5 Eur a príspevok spojený s činnosťou 
v školského klubu detí mesačne sumou 3 Eur. Zároveň hovorí, že v návrhu sa upravila výška príspevku 
zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 1. finančnom pásme.  

Pán Róbert Vajda sa pýta, že z finančného hľadiska to predstavuje akú záťaž pre obec? Podľa pána 
starostu je to cca 150 Eur za mesiac. Zároveň dodáva, že pokiaľ by obec nedotovala stravu, tak by 
rodičom museli zvýšiť príspevok za stravné. 

Keďže poslanci OZ nemali k návrhu ďalšie pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o návrhu VZN 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Gemerská Hôrka. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Hôrka. 
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K bodu 7. Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

Rozprava: 

Pán PhDr. Alexander Ambrus vysvetľuje, že v predmetnom návrhu VZN ide hlavne o zvýšenie 
paušálneho poplatku za komunálny odpad z 10 Eur na 15 Eur, či už pre fyzické alebo právnicke osoby. 

Pani hlavná kontrolórka zdôrazňuje, že navýšenie poplatku za komunálny odpad je nevyhnutné, 
keďže obec nemôže doplácať za odvoz odpadu. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus dodáva, že obec môže stanoviť výšku poplatku za komunálny odpad 
v rozpätí od 3,75 Eur do 74 Eur. Informuje OZ, že kým náklady obce za odvoz komunálneho odpadu 
sú cca 40 000 Eur, príjmy z poplatkov predstavujú približne 10 000 Eur. Aby sa to v rozpočte obce 
mierne kompenzovalo, navrhuje zvýšiť sadzbu dane u priemyselných stavbách. 

Pani Angela Lenkeiová hovorí, že treba brať do úvahy aj fakt, že v porovnaní so susediacimi obcami 
v našej obci je najnižšia výška dane za komunálny odpad. 

Pán Ing. Peter Gubala dáva do pléna otázku: kedy bola naposledy menená výška poplatku za 
komunálny odpad? Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa bolo to v roku 2018. Vzhľadom na túto 
skutočnosť pán Ing. Peter Gubala navrhuje zvýšiť sadzbu poplatku za komunálny odpad s ohľadom na 
ušlé 3 roky. Pani Angela Lenkeiová vysvetľuje, že minulý rok bolo v pláne zvyšovať daň za komunálny 
odpad, ale z dôvodu neprítomnosti dostatočného počtu poslancov, OZ nebolo uznášaniaschopné. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus a pán Róbert Vajda navrhujú zvýšiť ročnú sadzbu dane pre tzv. 
priemyselné stavby z 0,85 €/m2 Eur na 1,00 €/m2. Pán PhDr. Alexander Ambrus ďalej navrhuje, aby sa 
text návrhu VZN, čo sa týka priemyselných stavieb, upravil podľa zákona. 

Pán Róbert Vajda nesúhlasí so zvyšením poplatku za komunálny odpad. 

Na základe vyššie spomenutých pripomienok, pán starosta dáva hlasovať o zmenách návrhu VZN 
č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to 
v nasledovnom zmysle: 

 Čl. 8 ods 1, písm. f/: ročná sadzba dane pre priemyselné stavby je 1,000 € 

 Čl. 28 ods 1: ročný poplatok [za komunálny odpad] pre fyzické osoby je 13,00 € 

 Čl.28 ods 2: ročný poplatok pre právnické osoby a podnikateľov je 13,00 € 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 6 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa 

Proti: 1 Róbert Vajda 

Zdržal sa: 0  

OZ schvaľuje návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, upravený podľa odznelých pripomienok. 

K bodu 8. Navýšenie poplatkov za služby v dome smútku, VZN pohrebiska - návrh 

Rozprava: 

Slova sa ujíma pani Ing. Eleonóra Iván, ktorá vysvetľuje, že z dôvodu končiacich zmlúv k 31.12.2022 
bolo potrebné vykonať zmenu VZN pohrebiska, hlavne čo sa týka poplatku za nájom hrobových miest 
z dôvodu zaokrúhľovania (zánik 0,01 a 0,02c ). Podotýka, že nájomné zmluvy sa uzatvárajú na 10 
rokov. Taktiež bolo potrebné zapracovať do VZN aj prenos rakvy do hrobu za obsluhujúci personál, 
keďže doteraz tieto poplatky hradila obec. 
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Pán poslanec Gejza Milko navrhuje zvýšiť poplatok za nájom hrobového miesta z 15 Eur na 25 Eur 
a taktiež zvýšiť poplatok za kopanie hrobu zo 100 Eur na 200 Eur. Je toho názoru, že 25 Eur na 10 
rokov nie je veľká čiastka.  

Pán Mgr. Dávid Balázs si myslí, že poplatok 25 Eur za nájom hrobového miesta je vysoká suma, hlavne 
pre dôchodcov. Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje sumu 20 Eur. 

Poslanci OZ navrhujú, aby sa v návrhu VZN odstránilo rozlišovanie poplatníkov na základe ich 
bydliska. 

Pán Marek Szabó Dózsa je toho názoru, že odmena vyplácaná tým, ktorí vykonávajú kopanie hrobu, 
je smiešna čiastka. Je toho názoru, že túto odmenu im treba zvýšiť.  

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, čo presne znamená poplatok za vstup vozidla na pohrebisko? Podľa 
pani Angely Lenkeiovej je to poplatok, ktorý hradí firma, ktorá vykonáva stavebné práce poprípade 
stavebné úpravy hrobov. 

Keďže nikto z prítomných poslancov nemá ďalšie pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o návrhu 
VZN upraveného nasledovne:  

- prenájom hrobového miesta na 10 rokov jednohrob  25 Eur 
- prenájom hrobového miesta na 10 rokov dvojhrob  50 Eur 
- prenájom urnového miesta na 10 rokov  25 Eur 
- kopanie hrobu  200 Eur 
- zrušiť rozlíšovanie poplatníkov na základe ich bydliska. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

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

Proti: 1 Mgr. Dávid Balázs  

Zdržal sa: 0  

OZ schvaľuje návrh VZN č. 3/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerská 
Hôrka, upravený podľa odznelých pripomienok. 

K bodu 9. Návrh na prijatie kontokorentného úveru do 50 000 Eur 

Pani účtovníčka Angela Lenkeiová informuje OZ, že vypracovala stav účtu k 30.11.2022. 

- základný bežný účet      37 666,31 Eur 
Je suma, ktorou disponuje obec 
- pokladnica hotovosť      2 373,12 Eur 

- účet podnikania      7 531,34 Eur 
Je príjem z podnikateľskej činností, ktoré môžeme využiť len na účely podnikania. Poznamenáva, že je 
nevyhnutné vypracovať smernicu. Treba rozhodnúť aké položky – výdavky budú uhrádzané 
z podnikania, napríklad aká čiastka z výplaty zamestnanca bude z nej uhrádzaná, ale to už nie je v jej 
kompetencii. 

-školský účet/účelovo určená dotácia od KSS   13 8812,29 Eur 
Je účet kde Ministerstvo školstva zasiela finančné prostriedky školám a školopovinným deťom. 
- nájomníci 11 bytovej jednotky       3 763,63 Eur 
- základný bežný účet/ zostatok z dotácie     61,01 Eur 
- dotácia na stravu a školské potreby od ÚPSVaR    2 546,70 Eur 
Je účet, kde sa zasiela dotácia na stravu a školské potreby za deti, ktoré sú v hmotnej núdzi 
- základný bežný účet        17,00 Eur 
- základný bežný účet        43,87 Eur 
- stravný účet – školská jedáleň       212,94 Eur 
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Je účet, kde sú finančné prostriedky od stravníkov (od zákonných zástupcov detí v školských 
zariadeniach, ostatných stravníkov – zamestnanci, dôchodcovia) 
Spolu to predstavuje sumu  68 097,21 Eur. 

Vysvetľuje, že treba počítať s nasledujúcimi výdavkami 
Neuhradené faktúry k 30.11.2022      11 908,73 Eur 
Výplaty 11/2022 
- Ing. Tibor Balázs výplata + odstupné + odovdy + preplatená dovolenka  33 334,00 Eur 
- ostatní zamestnanci + poslanci      14 951,00 Eur 
- vykrytie mzdových nákladov pre základnú školu maďarskú   8 000, 00 Eur 
Vysvetľuje, že ZŠM z dôvodu nedostatočného počtu detí bude musieť finančne obec dotovať  

Očakávaný príjem 
- za podielové dane 12/2022 ( 20.12.2022)     37 500,00 Eur 
- MOPS 9/2022, 10/2022       7 950,00 Eur 

Rozprava: 

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, prečo je taká malá čiastka na účte za nájomné byty? Pretože zo 
zaplateného nájomného sa uhrádza úver zo ŠFRB. Tak isto sa z tejto sumy uhrádza aj revízia 
plynových kotlov – dodáva pani účtovníčka. Podľa Petra Ivána treba dbať nato, aby chyby, ktoré sú 
v nájomných bytoch, obec riešila reklamáciou, keďže stavba je v záruke. 

Pán Gejza Milko sa informuje, ktoré faktúry sú neuhradené. Ide tu o faktúry za odvoz odpadu, Elmol 
za opravu čerpadiel, SPP, Konica Minolta – kopírovacie služby, faktúru za výmenu kotla v ZŠS, faktúru 
za revíziu hasičského auta - informuje účtovníčka. 

Pán starosta nechápe, ako sa obec mohla dostať do takejto situácie, keďže má nemalé daňové príjmy 
od firiem. Podľa Róberta Vajdu obec sa zapojila do niekoľkých projektov, jednak to môže by príčina. 

Pani Angela Lenkeiová dodáva, že treba počítať aj so splácaním návratného finančného príspevku od 
roku 2024 v sume 22 000 Eur.  

Pán PhDr. Alexander Ambrus sa zaujíma o počte žiakov v školách. V ZŠM je 18 žiakov a v ZŠS je 28 
žiakov – dodáva pani Ing. Eleonóra Iván. Podľa účtovníčky zostatok na účte u ZŠM je 4 700 Eur a u ZŠS 
je 6 600 Eur. Pani účtovníčka hovorí, že už 2 krát sme požiadali o dohodovacie konanie, z toho raz 
sme dostali sumu 3 000 Eur. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus nechápe, ako môže obec bývalému starostovi vyplatiť dovolenku za rok 
2021, keďže tú si už dávno mal vyčerpať. Pani hlavná kontrolórka dodáva, že na starostov sa vzťahujú 
iné zákony a hovorí, že mu to prepošle. 

Pani účtovníčka pripomína, že treba myslieť aj nato, že sa štátna pokladnica v decembri zatvorí 
a otvorí sa až dakedy v januári. Ďalej uvádza, že prvé 3-4 mesiace nemôžeme počítať ani z príjmov 
z daní.  

Keďže poslanci OZ nemali ďalšie pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o prijatie kontokorentného 
úveru v sume 50 000 Eur. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ informáciu účtovníčky obce o finančnej situácie obce k 30.11.2022 zobralo na vedomie.  

OZ schvaľuje prijatie kontokorentného úveru v sume do 50 000 Eur. 
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K bodu 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 

Pani hlavná kontrolórka oznamuje, že stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 
zdrojov financovania predloží na ďalšom zasadnutí OZ. 

Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o návrhu hlavnej 
kontrolórky. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ berie na vedomie oznámenie hlavnej kontrolórky, že stanovisko k dodržaniu podmienok pre 
prijatie návratných zdrojov financovania predloží na ďalšom zasadnutí OZ. 

K bodu 11. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

Pani hlavná kontrolórka predniesla poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
Pýta sa, či poslanci OZ súhlasia s týmto plánom. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus opätovne žiada pani hlavnú kontrolórku, aby vykonala kontrolu 
uzavretých dohôd v obci za roky 2021, 2022. Je toho názoru, že predmetnú kontrolu by mala vykonať 
aspoň v rozsahu dohôd uzavretých v r. 2022. Pani hlavná kontrolórka dodáva, že v tom nevidí žiadny 
problém, a keď OZ s tým súhlasí, kontrolu uzavretých dohôd na rok 2022 zahrnie do plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2023. 

Keďže poslanci OZ nemali žiadne ďalšie pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o návrhu plánu 
činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023, s tým, že sa predmetný plán doplní úlohou 
vykonať kontrolu dohôd uzavretých obcou v r. 2022. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 s tým, že sa doplní úlohou 
o vykonaní kontroly dohôd za r. 2022. 

K bodu 12. Rôzne 

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

Pani hlavná kontrolórka informuje OZ, že vypracovala návrh č. 5/2022 o verejnej kanalizácií 
a odpadových vodách, keďže obec má vysoké náklady a príjmy žiadne. Stanovila minimálnu sumu na 
osobu 10 Eur. 

Rozprava: 

Pán Marek Szabó Dózsa poukazuje na vysoké náklady za opravu čerpadiel. 

Pán Mgr. Dávid Balázs sa informuje, ako sa bude postupovať u obyvateľov, ktorí nie sú napojení na 
verejnú kanalizáciu. Podľa názoru pána Róberta Vajdu, každý jeden obyvateľ by mal uhrádzať tento 
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poplatok, inak neprinútime obyvateľov, aby sa napojili na kanalizáciu. Pán Peter Iván sa domnieva, že 
keby sa prevádzkovanie ČOV odovzdalo vodárňam, obyvatelia by zato platili mesačne a tá sume by 
určite nebola taká nízka.  

Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa obec nemá právo vyberať poplatok za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody od toho, kto nie je napojený na verejnú kanalizáciu. Pán Róbert Vajda je zato, aby sa 
obyvatelia, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu, preukázali dokladom o odčerpaní žumpy a likvidácii 
jej obsahu.  

Keďže nikto z prítomných poslancov nemá iné pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o návrhu VZN 
č. 5/2022 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 4 Ing. Peter Gubala, Peter Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Róbert Vajda 

OZ schválilo návrh VZN č. 5/2022 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách. 

K bodu 12. Rôzne 

Žiadosť Essity Slovakia s.r.o. o zámenu pozemkov 

Pán starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že firma Essity Slovakia s.r.o. oficiálne požiadala obec o 
zámenu pozemkov v blízkosti existujúceho plotu závodu, a to podľa geometrického plánu, ktorý 
predkladá na nahliadnutie.  

Pán Marek Szabó Dózsa nechápe celú situáciu, keďže zámerom firmy Essity Slovakia s.r.o. pôvodne 
bolo iba to, že existujúce oplotenie vymení za nový. Pán Peter Gubala hovorí, že firma Essity Slovakia 
s.r.o. v posledných dňoch uskutočňuje zameranie pozemkov, resp. budov pomocou drónov. Podľa 
jeho názoru problém je asi v tom, že oplotenie nie je na tom mieste, kde by malo byť.  

Poslanci OZ žiadajú pána starostu vyžiadať presné informácie od Essity Slovakia s.r.o. ohľadom 
predmetnej zámeny pozemkov. Navrhujú, aby sa vec následne prerokavala na ďalšom zasadnutí OZ. 

Pán starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia vo vyššie uvedenom zmysle. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ žiadosť Essity Slovakia s.r.o. zobralo na vedomie. OZ žiada starostu obce vyžiadať presné 
informácie od Essity Slovakia s.r.o. k predmetnej zámene pozemkov. OZ súhlasí s prejednaním  tejto 
veci na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

K bodu 12. Rôzne 

Žiadosť Essity Slovakia s.r.o. o súhlas obce s vybudovaním brány pri zdravotnom stredisku 

Pán starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že spoločnosť Essity Slovakia s.r.o. vyžiadala súhlas 
obce s vybudovaním brány pri zdravotnom stredisku, a to na náklady spoločnosti. Prikladá aj 
fotodokumentáciu drobnej stavby. Bránu by spoločnosť využívala pri premiestňovaní svojich 
zamestnancov na školenia realizované v Kultúrnom dome. 
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Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o stanovisku OZ k žiadosti 
spoločnosti Essity Slovakia s.r.o. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ súhlasí so zámerom spoločnosti Essity Slovakia s.r.o. vybudovať  bránu pri zdravotnom stredisku. 

K bodu 12. Rôzne 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Pán starosta dáva na vedomie OZ, že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. obec je povinná 
zriadiť komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, pričom 
náplň jej činnosti je vymedzená zákonom. Do zriadenej komisie starosta navrhuje zvoliť tieto osoby:  

Predseda komisie: PhDr. Alexander Ambrus – Členovia: Mgr. Dávid Balázs, Marek Szabó Dózsa. 

Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o zriadení 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a určení jej členov 
v zmysle ním predneseného návrhu. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter 
Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ sa uznieslo o zriadení komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a to v tomto zložení: PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Marek Szabó Dózsa. 

K bodu 12. Rôzne 

Rokovania obecného zastupiteľstva 

Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje, aby sa poslanci zhodli o dni a čase konania zasadnutí OZ 
v tomto volebnom období. Podľa poslancov najviac vyhovuje druhá stredu v mesiaci o 16:00 hod., 
pričom nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 14.12.2022 o 16:00 hod. 

Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o návrhu. 

Hlasovanie Pč. hlasov Menovite 

Za: 7 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, 
Peter Iván, Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

OZ schválilo konanie zasadnutí OZ spravidla druhú stredu v mesiaci o 16:00 hod. v zasadačke 
Obecného úradu v Gemerskej Hôrke. 
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K bodu 13. Záver 

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

V Gemerskej Hôrke, dňa 30.11.2022 

Zapísala :  

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

 

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

Gejza Milko 
starosta obce 

Overovatelia: 

Mgr. Dávid Balázs   ......................................  

Marek Szabó Dózsa   ......................................  


