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Z Á P I S N I C A  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, konaného dňa 11.1.2023  

v malej sále Kultúrneho domu 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 

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

Hostia:    podľa prezenčnej listiny (viď príloha) 

Návrh programu : 

1. Otvorenie zasadnutia 

a) Určenie zapisovateľa 

b) Schválenie programu zasadnutia 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Prejednanie problematiky projektu Rekonštrukcia ČOV 

a) Odovzdanie staveniska ČOV 

b) Petícia občanov ohľadom ČOV 

4. Projektové zámery obce - určenie priorít na r. 2023-2026 

5. Informácia starostu obce o došlých žiadostiach 

6. Rôzne - slovo pre verejnosť 

7. Záver 

K bodu 1. Otvorenie 

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

skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je 7 a zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.  
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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 petície občanov 

ohľadne ČOV, pán starosta navrhuje pozmeniť poradie programových bodov tak, že sa bod č. 3b. 

vymení s bodom č. 3a.  

Takto upravený program rokovania OZ by bol nasledovný: 

1. Otvorenie zasadnutia 

a) Určenie zapisovateľa 

b) Schválenie programu zasadnutia 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Prejednanie problematiky projektu Rekonštrukcia ČOV 

a) Petícia občanov ohľadom ČOV 

b) Odovzdanie staveniska ČOV 

4. Projektové zámery obce - určenie priorít na r. 2023-2026 

5. Informácia starostu obce o došlých žiadostiach 

6. Rôzne - slovo pre verejnosť 

7. Záver 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu pripomienky, pán starosta dal o upravenom 

programe 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  
Neprítomný: 0  

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že program rokovania OZ bol schválený podľa 

odznenej úpravy. 

K bodu 1.c) Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce za overovateľov zápisnice navrhol Petra Ivána a Gejza Milka.  
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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  
Neprítomný: 0  
 

OZ za overovateľov zápisnice určilo Petra Ivána a Gejza Milku.  

K bodu 2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

Pán starosta informuje OZ, že sa na predchádzajúcom zasadnutí riešili dve žiadosti: 

1) List pána Ing. Ondreja Bodnára 

Pán PhDr. Alexander Ambrus poznamenáva, že odpoveď na list je v štádiu riešenia, termín na zaslanie 

odpovede má obec do 31.1.2023. 

2) Sťažnosť pána Z.SZ.D  

Táto žiadosť je v procese vybavovania. 

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  

Neprítomný: 0  

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že OZ list Ing. Ondreja Bodnára a sťažnosť 

Z.SZ.D. berie na vedomie. 

K bodu 3) Prejednanie problematiky projektu Rekonštrukcia ČOV 

K bodu 3a) Petícia občanov ohľadom ČOV 

Rozpravu zahajuje pán PhDr. Alexander Ambrus, ktorý je rád, že sa občania Gemerskej Hôrky v tejto 

veci zmobilizovalli. Navrhuje poslancom OZ, aby petíciu zobrali na vedomie a aby sa o vybavení 

petície rozhodli do 30 dní , čiže do 5. februára 2023.  

Pán PhDr. Alexander Ambrus k petícii a k otázke má ČOV tieto zásadné pripomienky: 

- Podľa neho petícia je zle formulovaná, jej predmet je v rozpore s právnymi predpismi. 

- Navrhuje projekt rekonštrukcie ČOV dokončiť vzhľadom na predmetnej veci uzavreté zmluvy. 

- Navrhuje starostovi obce dať vypracovať nový projekt , a to za účelom premiestnenia jestvujúcej 

ČOV. Hovorí, že sú vypísané nové výzvy na ČOV v sume 69 mil. Eur a túto šancu by obec mala využiť. 

Pán starosta Gejza Milko pripomienkuje, že bývalý pán starosta Ing. Tibor Balázs ho upozornil, že 

chýba ešte doklad o kontrole z Verejného obstarávania. Pán PhDr. Alexander Ambrus nechápe o aký 

doklad ide, keďže Ministerstvo vnútra začiatkom júna predmetný projekt obce schválilo a následne 

bol otvorený aj účet na prijímanie poskytnutého nenávratného príspevku. 
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Pán Róbert Kiss sa pýta, či sa už finančné prostriedky previedli na účet obce? Pán PhDr. Alexander 

Ambrus vysvetľuje, že podľa neho tu ide o postupné uvoľnovanie finančných prostriedkov, v závislosti 

od napredovania stavebných prác.   

Pán Štefan Polák z radu hostí, člen petičného výboru, poznamenáva, že petícia nebola z dôvodu 

rekonštrukcie ČOV, ale z dôvodu rozšírujúceho sa zápachu v bytovom dome. Pán Štefan Bacso 

vysvetľuje celý proces čističky a nechápe v čom môže byť teraz problém. Podľa pani Judity Kiselovej 

problém môže byť v kanalizačných potrubiach, ďalej dodáva, že čistička nemá dostatočnú kapacitu na 

čistenie takého množstva splaškovej vody. Pán Štefan Bacso súhlasí s tým, že problém je v malej 

kapacite ČOV, a práve preto je potrebné uviesť do chodu aj 3. linku. Pán PhDr. Alexander Ambrus 

dodáva, že uvedením do prevádzky 3. čistiacej linky kapacita ČOV bude postačujúca pre 1900 

obyvateľov. 

Podľa Róberta Vajdu ešte v roku 2009 bola obec upozornená, že je nutné spustiť aj 3. linku. Pani 

Judita Kiselová sa pýta: tak prečo sa od roku 2009 nevykonali žiadne opatrenia? Pán Róbert Vajda 

dáva do pléna otázku? Kto je zodpovedný za to, že ČOV bola umiestnená pri bytových jednotkách? 

Pani Juditu Kiselovú nezaujíma, kto je za to zodpovedný, ale podľa nej je zbytočné investovať do tejto 

čističky.  

Pani Edita Kerepesiová, členka petičného výboru, pripomína, že ČOV bola postavená len pre 2 bytové 

domy a problém je ten, že sa na ňu napojila celá obec. Čo sa týka rekonštrukcie ČOV, pýta sa, prečo 

sa dotknutí obyvatelia k danému projektu nemohli vyjadriť? Upozorňuje, že podá šťažnosť na obec z 

dôvodu znečistenia životného prostredia. 

Pán Marek Szabó Dózsa uvádza, že obyvatelia mohli kedykoľvek pripomienkovať rekonštrukciu ČOV, 

keďže zápisnice sú zverejnené na webovej stránke obce.  

Pán Róbert Vajda hovorí, že poslanci OZ rekonštrukciu ČOV podporili preto, aby pomohli obyvateľom. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus poznamenáva, že pripomienkový proces k rekonštrukcii ČOV prebehol 

ešte minulý rok v rámci stavebného konania. Pýta sa : Kde vtedy boli občania, ktorí teraz protestujú? 

Zároveň im dáva za pravdu: príslušný stavebný úrad, ako aj obec v tejto veci pochybili, pretože 

nevyžiadali vyjadrenia občanov, ktorých sa daná ČOV takpovediac bytostne dotýka. 

Pán Attila Kerepesi dáva do pléna otázku: Nikto nerozmýšľal vtedy nad tým, čo sa stane, ak sa celá 

obec napojí na kanalizáciu?  

Podľa Štefana Poláka teraz je už zbytočne hľadať vinníka, treba sa pozerať dopredu a vyriešiť tento 

problém. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus hovorí, že v danom projekte ide o dobudovanie a uvedenie do 

prevádzky 3. čistiacej linky, čím sa ale základný problém ČOV nevyrieši. Podľa neho prvoradým cieľom 

obce má byť premiestnenie čističky na iné, z enviromentálneho hľadiska vhodnejšie miesto. 

Pán Róbert Vajda poznamenáva, že firma PROX T.E.C. Poprad, ktorá bude realizovať projekt, dáva 

garanciu na odstránenie zápachu. 

Pán Štefan Polák vyjadruje obavy nad tým, či obci budú poskytnuté ďalšie finančné prostriedky, na 

premiestnenie ČOV. Hovorí, že on si dal tú námahu a navštívil ČOV v Plešivci, a na jeho počudovanie 

tam zápach nebol. 
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Starosta obce uzavrel rozpravu k predmetnej otázke a vyzval poslancov OZ o hlasovanie o prijatí 

uznesenia v nasledovnom zmysle: 

- OZ berie na vedomie petíciu na rekonštrukciu ČOV 

- Odkladá vybavovanie petície týkajúcej sa projektu Rekonštrukcia ČOV 

- Schvaľuje realizáciu projektu Rekonštrukcia ČOV 

- Žiada starostu obce zabezpečiť prípravu projektového zámeru obce na premiestnenie jestvujúcej 

ČOV na iné, z enviromentálneho hľadiska vhodnejšie miesto.  

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  

Neprítomný: 0  

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že predmetné rozhodnutia boli schválené vo 

vyššie spomínanom zmysle. 

K bodu 3b) Odovzdanie staveniska ČOV 

Pán PhDr. Alexander Ambrus informuje poslancov OZ, že odovzdanie staveniska sa uskutoční 

19.1.2023. 

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  

Neprítomný: 0  

Na základe výsledku hlasovania starosta konštatoval, že OZ odovzdanie staveniska ČOV berie na 

vedomie. 

K bodu 4. Projektové zámery obce - určenie priorít na r. 2023-2026 

Pán starosta informuje OZ o pomoci, ktorú ponúka VÚC Košického samosprávneho kraja pre 

Gemerský región. Dodáva, že projektové zámery je nutné podať do 16.1.2023.  

Pán PhDr. Alexander Ambrus uvádza, že vypracoval pracovný zoznam tých projektových zámerov, 

ktoré by mohli prísť do úvahy. Spomedzi 20-ich zámerov, ktoré sú v zozname uvedené, navrhuje 

vyčleniť úpravu ulice pri Potoku a rekonštrukciu kúpaliska "Veronika". 

Pán starosta je za to, aby sa pokračovalo aj v tých projektoch, ktoré rozbehol predošlý starosta obce. 

Pán Alexander Balog z radu obecenstva pripomienkuje nedostatočné označenie smeru jazdy na 

cintorín a taktiež nutnosť vybudovania cestičiek k hrobovým miestam. 

Podľa Mareka Szabó Dózsu potrebné je myslieť aj na vybudovanie chodníkov v obci. 

Pán Róbert Vajda si myslí, že na prvom mieste by malo byť premiestnenie ČOV. 



  Strana 6 z 8 
 

Pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje, aby poslanci OZ do piatka zaslali svoje návrhy e-mailom. 

Starosta obce uzavrel rozpravu k predmetnej otázke a vyzval poslancov OZ o hlasovanie o prijatí 

uznesenia v nasledovnom zmysle: 

- berie na vedomie pracovný zoznam investičných a iných zámeroch obce na r.2023-2026 

- berie na vedomie informáciu starostu obce o pomoci VÚC Košického samosprávneho kraja 

- berie na vedomie žiadosť starostu obce určiť spomedzi rozpracovaných, avšak zatiaľ ešte 

nedokončených projektov, tie projekty, v ktorých by sa malo pokračovať. 

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  

Neprítomný: 0  

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že predmetné rozhodnutia boli schválené vo 

vyššie spomínanom zmysle. 

K bodu 5. Informácia starostu obce o došlých žiadostiach 

Žiadosť od obyvateľov obce na odpustenie poplatku za stočné 

Pán starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že obecnému úradu boli doručené žiadosti od troch 

občanov ohľadne odpustenia stočného, a to z dôvodu platenia elektrickej energie za chod čerpadla, 

potrebného pre odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

Podľa názoru PhDr. Alexandra Ambrusa výnimky na odpustenie poplatku za stočné mali byť 

zapracované vo VZN, ktoré OZ schválilo na predošlom zasadnutí. 

Pán Róbert Vajda dodáva, že tento problém sa týka celej ulice, keďže každá jedna domácnosť má 

takéto čerpadlo. 

Pani kontrolórka navrhuje, aby žiadatelia stočné uhradili a obec nech im preplatí výdavky za 

elektrickú energiu. Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrusa tým by sa nastolila otázka toho, že ako 

preukáže občan svoje náklady na elektrickú energiu za chod čerpadla. Pán Ladislav Gömöri dodáva, 

že ročnej je to cca 30-50,-Eur. 

Podľa Mareka Szabó Dózsu treba brať do úvahy aj fakt, že títo obyvatelia už 10-15 rokov majú tieto 

výdavky v podobe elektrickej energie, kým ostatní obyvatelia žiadne.  

Pán Róbert Vajda navrhuje, aby im bolo vyplatené vo výške úhrady za stočné.  

Podľa Štefana Poláka jedno z riešení by mohlo byť aj zapojenie týchto čerpadiel na obecnú elektrickú 

sieť. Pán Ladislav Gömori dodáva, že sa pokúsi zapojiť elektromer na tlakové čerpadlo na zistenie 

priemerného odberu za jeden mesiac. 

Pán Ondrej Magyar hovorí, že obec od neho nemôže vymáhať platenie stočného, pokiaľ o tom 

neexistuje žiadna zmluva. Pán PhDr. Alexander Ambrus s ním súhlasí a dodáva, že platenie stočného 

obec môže požadovať len od tých obyvateľov, producentov odpadových vôd, ktorí sú na základe 

uzavretej zmluvy napojení na verejnú kanalizáciu. 
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Pán Attila Kerepesi pripomienkuje, že obyvatelia bytoviek stočné platia bytovému družstvu. Pýta sa, 

ako to je v ich prípade? Majú 2x platiť stočné? Prepláca bytové družstvo tento poplatok obci? 

Starosta obce uzavrel rozpravu k predmetnej otázke a vyzval poslancov OZ o hlasovanie o prijatí 

uznesenia v nasledovnom zmysle: 

- berie na vedomie žiadosti občanov o odpustení poplatku za stočné za r.2023 

- žiada starostu obce zabezpečiť prípravu jednotného formulára obce pre podávanie a schvaľovanie 

žiadostí o úplné alebo čiastočné odpustenie poplatku za stočné. 

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  

Neprítomný: 0  

Starosta na základe výsledku hlasovania konštatoval, že predmetné rozhodnutia boli schválené vo 

vyššie spomínanom zmysle. 

Žiadosť pani E.R. o poskytnutie pôžičky 

Pán starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že obecnému úradu bola doručená žiadosť pani E.R. 

o poskytnutie pôžičky vo výške 820 Eur za účelom zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie do 

Sociálnej poisťovne. 

Pán Róbert Vajda varuje poslancov OZ o spustenie lavíny v obci. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus ja za to, aby obec s pani E.R. uzatvorila zmluvu o pôžičke, a to s určením 

dátumu vrátenia pôžičky a poprípadne aj ručiteľa. 

Pán Róbert Vajda navrhuje, aby obec rovno uhradila tento nedoplatok Sociálnej poisťovni. 

Keďže poslanci OZ nemali ďalšie dotazy pán starosta dáva hlasovať o poskytnutí pôžičky pre E.R. s 

tým, že bude uzatvorená zmluva o pôžičke a pracovník Obecného úradu bude prítomný pri úhrade 

daného nedoplatku cez Slovenskú poštu.  

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  

Neprítomný: 0  

Pán starosta na základe hlasovania konštatoval, že žiadosť pani E.R. o poskytnutie pôžičky bola 

schválená. 

K bodu 6. Rôzne - slovo pre verejnosť 

Pán starosta navrhuje, aby na ďalšie zasadnutie OZ boli predložené rozbehnuté projekty. 
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K bodu 7. Záver 

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

V Gemerskej Hôrke, dňa 11.1.2023 

Zapísala :  

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

 

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

Gejza Milko 
starosta obce 

Overovatelia: 

Peter Iván  ......................................  

Gejza Milko   ......................................  

 

 

 

 

 


