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Z Á P I S N I C A 

z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 25.06.2020 v zasadačke Obecného úradu 

v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 

Poslanci :  6 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní: Angela Lenkeiová 

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 
6. Plnenie rozpočtu za I./Q./2020 
7. Schválenie návrhu predaja/odkúpenia majetku Hôrky s.r.o. obcou 
8. Schválenie došlých žiadostí 
9. Prejednanie stavu projektov 
10. Diskusia 
11. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal 
všetkých prítomných.  
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Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je 6 a zasadnutie OZ je 
uznášania schopné. 

 

K bodu  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu 
Obecného úradu a za overovateľov pána Mareka Szabó Dózsu a Gejza Milku.   

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

HLASOVANIE : ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMÍ 6 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

Pán starosta predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke na zasadnutie OZ. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  k prednesenému programu 
pripomienky, ten v prednesenom rozsahu schválili. 

HLASOVANIE: ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

K bodu 4: Schválenie rozpočtu na rok 2020 

Pán starosta predložil rozpočet na schválenie, ktorý bol rozposlaný poslancom spolu 
s pozvánkou. 

K slovu sa dostáva pán PhDr. Alexander Ambrús, ktorý pripomienkuje, že do rozpočtu 
treba doplniť financie na chod Kultúrneho domu, taktiež na mzdu aspoň jedného 
zamestnanca, ktorý Kultúrny dom bude mať na starosti, ďalej vytýka, že v rozpočte nie je 
zahrnutá mzda pre správcu Multifunkčného ihriska a že v dôsledku likvidácie Hôrky s.r.o. treba 
rátať aj s odkúpením  jeho majetku v hodnote 20 000,-Eur. 

Pani Annamária Giczei informuje poslancov, že zamestnanci Hôrky s.r.o. boli 
prepustený 10. Júla 2020 a Hôrka s.r.o. nemá financie na vyplatenie odstupného. Pán Marek 
Szabó Dózsa sa pýta, či zamestnanci aj pri likvidácii majú nárok na odstupné. Pán PhDr. 
Alexander Ambrús dodáva, že zo zákona majú nato nárok. Zároveň dáva do vedomia, že 
účtovníctvo bolo zle vedené, bolo v katastrofálnom stave. Pani Annamária Giczei ďalej 
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informuje poslancov, že najväčšia položka je odstupné zamestnancov v sume 9000,-Eur. 
Poslanci OZ sa zaujímajú o mesačnú odmenu účtovníčky Hôrky s.r.o. Mesačná odmena, ktorá 
bola vyplácaná účtovníčke predstavuje sumu 492,-Eur – dodáva pani Annamária Giczei. 

Pánovi Ing. Zoltánovi Tömölovi sa nepáči, že majetok Hôrky s.r.o. musí odkúpiť obec, 
preto sa pýta či nie je nato nejaké iné riešenie. Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrúsa druhým 
riešením by bola verejná dražba. 

Poslanci sa informujú od účtovníčky pani Angeli Lenkeiovej či má nato obec financie. 
Podľa pani účtovníčky peniaze nato nie sú, jedine to kompenzovať úverom. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje verejnú dražbu na tie položky, ktoré nie sú potrebné, 
ktoré obec nepotrebuje. 

Pán Róbert Vajda zdôrazňuje, že niektoré položky nie sú reálne nemajú už takú 
hodnotu. 

Pán Róbert Vajda sa pýta, čo v prípade ak obec neodkúpi majetok Hôrky s.r.o. z čoho 
sa zamestnancom v takomto prípade vyplatí odstupné. Podľa PhDr. Alexandra Ambrúsa 
v takom prípade by muselo dôjsť k vyhláseniu konkurzu. Zároveň dodáva, že odkúpenie 
majetku musí do 10 dní. 

Pán Róbert Vajda vytýka, že došlo k obrovskej chybe nakoľko keby poslanci vedeli, že 
majú rátať s odstupným zamestnancov tak likvidáciu bolo treba začať riešiť skôr. Podľa PhDr. 
Alexandra Ambrúsa na túto skutočnosť mala upozorniť účtovníčka Hôrky s.r.o. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa informuje, že koľko peňazí presne potrebuje Hôrka s.r.o. Podľa 
PhDr. Alexandra Ambrúsa je to suma 20 000,-Eur , ktorá zahŕňa už aj odstupné zamestnancov. 
Zároveň dodáva, že Hôrka s.r.o. má ešte skladové zásoby v hodnote 1700,-Eur ale upozorňuje, 
že žiaľ to colný úrad stopol takže tie zásoby sa nedajú speňažiť. Pán Róbert Vajda sa pýta prečo 
skôr nepredali skladové zásoby. Podľa Annamárie Giczei nenašli odberateľa. 

Podľa PhDr. Alexandra Ambrúsa sa obec aj tak môže rozhodnúť, že nezruší Hôrka s.r.o. 
Pán Róbert Vajda si myslí, že to sa v žiadnom prípade nestane, Hôrku s.r.o. treba likvidovať 
a dodáva, že nevie kto spravil chybu, ale žiaľ doplatí nato obec pričom momentálne sama nato 
nemá financie. 

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, kto zabezpečuje odvoz smeti, lebo podľa neho sú tam 
vysoké náklady. Vykonáva to pán Bacso Štefan, na základe dohody o vykonaní práce, ale 
účtovníčka zároveň dodáva, že v tejto sume je aj zahrnutá funkcia správcu Domu smútku, 
ktorú taktiež vykonáva. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa pýta, že položka kultúra v sume 10 000,-Eur, čo všetko obnáša. 
Pani účtovníčka vysvetľuje, že tam zaraďuje náklady spojené s kultúrnymi podujatiami, deň 
dôchodcov, tombolu. Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje znížiť  túto položku na sumu 5000,-Eur. 
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Pán Marek Szabó Dózsa sa informuje o položku údržba ciest v sume 1500,-Eur. Zahŕňa 
to odhŕňanie snehu dodáva pani účtovníčka. Pán poslanec Marek Szabó Dózsa sa ponúka, že 
do budúcna túto funkciu preberie on sám bezzištne. 

Pán Marek Szabó Dózsa sa zaujíma akej výške je momentálne položka za čistenie 
kanalizácie. Podľa účtovníčky do konca marca to bolo v sume 2392,-Eur  plus odvody. Pán 
Marek Szabó Dózsa má také informácie, že auto na čistenie kanalizácie bolo 2 mesiace 
nefunkčné, takže určite pán Anton Gürtl nevykonával čistenie kanalizácie. Zároveň dáva do 
pléna otázku: Kto tieto čistenia kontroluje? Ďalej vytýka vysoké náklady na kosenie. Taktiež sa 
pýta, či pán Gürtl vykonáva inventár na zakúpene materiálu pre verejnoprospešné práce a či 
dakto kontroluje množstvo zakúpených lopát a pod. Dáva do návrhu, aby do budúcna 
akékoľvek zásobovanie vykonávali poslanci a taktiež ak dôjde k poruche kanalizácie resp. je 
potrebná oprava čerpadla tak túto úlohu preberú taktiež na seba. 

Pán Róbert Vajda navrhuje znížiť položku pre šport z 5000,-Eur na 4000,-eur. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje znížiť dohody, a pán PhDr. Alexander Ambrús dodáva, 
že by mali poveriť pána Ing. Kardosa o prekontrolovanie dohôd v obci. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa informuje ohľadom kapitálového výdavku  na vlastné náklady 
na projekt Zateplenie budovy dôchodcov. Podľa účtovníčky je to v sume 1500,-Eur. 

Pán starosta ďalej informuje, že v nasledujúcom období sa bude realizovať projekt 
Zateplenie budovy dôchodcov a asfaltovanie miestnej komunikácie smerom na družstvo. 

Pán Marek Szabó Dózsa po skonštatovaní situácie sa pýta účtovníčky v akej výške musí 
zobrať obec úver aby bola na nule. Výška úveru by mala byť v sume 49 000,-Eur dodáva pani 
účtovníčka.  

Pán PhDr. Alexander Ambrús sa pýta pána Ing. Zoltána Tömöla či v minulosti mala obec 
takého finančné problémy. Podľa neho nie, ale žiaľ nastala takáto situácia a bude to treba 
riešiť. Pán Róbert Vajda dáva za pravdu pánovi  Ing. Zoltánovi Tömölovi, ktorý ešte pred dvoma 
rokmi tvrdil, že Hôrku s.r.o. treba zrušiť. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje aby túto nepriaznivú situáciu obec riešila znížením 
výdavkov a nie úverom. Pán Ing. Kardos Štefan tiež súhlasí s pánom Ing. Zoltánom Tömölom, 
že obec musí prekontrolovať položky v rozpočte a znížiť výdavky. 

Pán Marek Szabó Dózsa sa informuje od účtovníčky koľko peňazí ma momentálne obec 
na účte. Podľa účtovníčky to predstavuje sumu 86 000,- Eur z toho 98 000,-Eur je vo forme 
dotácií, ktoré keď obec nevyužije tak sa musia vrátiť. Otázka pána Mareka Szabó Dózsu: Takže 
to znamená, že obec je v mínuse o 12 000,-Eur? Áno: odpovedá účtovníčka. 

Pán Róbert Vajda sa pýta, či obec môže hoci kedy zobrať úver? Podľa pána Ing. Štefana 
Kardosa áno, nakoľko v tejto situácii v dôsledku Covidu-19 banka vie, že obciam sa vyplácajú 
nižšie poddielove dane. Dodáva, že väčšinou sú z 2-3 % úrokom v závislosti od toho na koľko 
rokov sa berie úver. 
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Pani účtovníčka na základe pripomienok poslancov sumarizuje úpravy položiek 
v rozpočte. Pán Ing. Kardos dodáva, že po tejto úprave položiek, by sa suma úveru mohla znížiť 
na 34 000,-Eur. 

Pán Ing. Štefan Kardos tiež pripomína, že obec bude musieť podniknúť kroky proti 
dlžníkom v obci. Pán Róbert Vajda žiada o vysvetlenie o akých dlžníkoch presne ide. Pán Ing. 
Kardos vysvetľuje, že ide o dlžníkoch za nájomné a stočné v sociálnych bytoch a taktiež 
o dlžníkoch za miestne dane., celkovo to predstavuje sumu 16 000,-Eur. Pán Róbert Vajda sa 
pýta ako má postupovať obec pri takýchto prípadoch? Podľa pána Ing. Kardosa obec musí 
dlžníkovi zaslať výzvu na zaplatenie dlhu a pokiaľ ani na základe toho nedôjde k úhrade tak 
obec musí dlh vymáhať exekúciou. Pani účtovníčka dodáva, každoročne sa posielajú výzvy 
neplatičom. 

Pán starosta taktiež oznamuje poslancom, že mzda pre správcu multifunkčného ihriska 
sa stanovuje na sumu 100,-Eur v čistom. 

Stanovisko pána Ing. Štefana Kardosa na schválenie rozpočtu na rok 2020:  v takejto 
forme neschvaľuje schválenie rozpočtu a do budúcna upozorňuje, že rozpočet sa musí vyvesiť 
15 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a uverejniť na internete, preto navrhuje 
ďalšie zastupiteľstvo o 14 dní. 

OZ schvaľuje odkúpenie hmotného a nehmotného majetku Hôrky s.r.o. v sume 
20 000,-Eur. 

OZ neschvaľuje rozpočet na rok 2020, účtovníčka musí zapracovať navrhnuté úpravy 
a rozpočet sa prerokuje o 2 týždne na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

HLASOVANIE: ZA 0, PROTI 6, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 
 

K bodu 5: Schválenie záverečného účtu obce 

 Starosta na úvod skonštatoval, že návrh záverečného účtu obce bol rozposlaný 
poslancom spolu s pozvánkou na toho zasadnutie. Potom odovzdal slovo hlavnému 
kontrolórovi obce, ktorý podrobne analyzoval návrh záverečného účtu obce.  Upozornil na 
doriešenie pohľadávok, dodal, že v dôsledku zvýšenia investície vzrástol majetok obce . 
Nadobúdacia cena predstavuje sumu 6 mil. Eur. Upozornil účtovníčku na preklep pri bode 8 
konečný stav, navrhuje to opraviť. 

 Pán Ing. Štefan Kardos odporučil prijať záverečný účet s výhradami. Pri existujúcich 
nedoplatkov na ich účinné zabezpečenie a vymoženie aj s využitím postupov daňového 
exekučného konania. 
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 OZ na základe návrhu pána kontrolóra Ing. Štefana Kardosa schvaľuje záverečný účet 
obce na rok 2019 s výhradami.   

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 6 

 

K bodu 6: Plnenie rozpočtu za I./Q./2020 

 Pán starosta predložil plnenie rozpočtu za I./Q./2020, ktorý bol poslancom rozposlaný 

spolu s pozvánkou. 

 Pán starosta dáva do pléna otázku či má niekto z prítomných poslancov pripomienky. 

 Slova sa ujme pán PhDr. Alexander Ambrús. Uvádza, že tie čísla v plnení nesvedčia 

o ničom, keďže nie je schválený rozpočet na rok 2020 a preto treba schváliť rozpočet 

začiatkom roka. Podľa zákona sa rozpočet musí schváliť do konca roka. Nie je dané, že sa to 

musí schváliť začiatkom roka, dodáva pán kontrolór.  

 Pán PhDr. Alexander Ambrús sa pýta, že teda k čomu tie čísla máme prirovnať? 

K minulému roku? Áno, odpovedá pán starosta.  

Keďže OZ nemalo k plneniu rozpočtu žiadne pripomienky berú plnenie rozpočtu za 

I./Q./2020 na vedomie. 

 

K bodu 7: Schválenie návrhu predaja/odkúpenia majetku 
Hôrky s.r.o. obcou 

Keďže sa schválenie návrhu predaja/odkúpenia majetku Hôrky s.r.o. obcou rozoberalo 
v bode 4: Schválenie rozpočtu na rok 2020, starosta len vyzval poslancov k hlasovaniu za 
schválenie návrhu predaja/odkúpenia majetku Hôrky s.r.o. obcou. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie majetku Hôrky s.r.o. obcou v sume 20 000,-
Eur. 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0/ PRÍTOMNÍ 6 

  

K bodu 8: Schválenie došlých žiadostí 

 Pán starosta oboznámil poslancom, že sa jedná o 3 žiadosti na dotácie ale z dôvodu, že 

obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na rok 2020 tak v dôsledku toho sa budú 

prerokovávať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
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K bodu 9: Prejednanie stavu projektov 

 Pán starosta informuje poslancov, že v tomto roku sa budú realizovať len 2 projekty 

1) Zateplenie domu dôchodcov 

2) Asfaltovanie miestnej komunikácie – ulica smerom na družstvo 

 

Pán starosta oboznamuje poslancov, že verejné obstarávanie na Asfaltovanie miestnej 

komunikácie vyhrala firma COLAS-Košice. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl sa pýta o koľko cm sa zdvihne cesta? A či obyvatelia nemajú 

v dôsledku zdvihnutia pripomienky. Podľa pána starostu cesta sa dvihne o 9 cm a doteraz nikto 

z obyvateľov nenamietal. 

Pán starosta vyzýva poslancov na schválenie uskutočnenia projektu: Asfaltovanie miestnej 

komunikácie. Na základe jednoznačných hlasov OZ schvaľuje uskutočnenie projektu: 

Asfaltovanie miestnej komunikácie. 

HLASOVANIE: ZA 6 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0/ PRÍTOMNÍ 6 

 

K bodu 10: Diskusia 

 Pán starosta vyzýva poslancov aby sa stanovil nájom na priestory Kultúrneho domu. 

Ide hlavne o kaderníctvo a pohostinstvo. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa informuje koľko m2 majú vyššie spomínané priestory. Podľa 

pani Annamárie Giczei, kaderníctvo má 20m2 a pohostinstvo okolo 98,7m2 plus sklady. 

 Pán kontrolór upozorňuje, že najlepšie je spraviť obchodno - verejnú súťaž a zámer 

prenájmu musí byť vyvesení 15 dní na nástenke a uverejnený na internete. 

 Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje dať viaceré miestnosti Kultúrneho domu do nájmu. 

 Pán starosta informuje poslancov, že zatiaľ neboli žiadni záujemcovia o prenajatie 

miestností. 

  Pán PhDr. Alexander Ambrús navrhuje nájom v sume 200,-Eur za kaderníctvo. 

Návrh pána Mareka Szabó Dózsu je v sume 150,- Eur. 

 Pán Róbert Vajda upozorňuje, že v prípade prenájmu pohostinstva nájomca musí rátať 

s tým, že musí vytvoriť ešte jedno sociálne zariadenie lebo inak hygiena nedovolí otvorenie 

pohostinstva. Dodáva, že doteraz keďže pohostinstvo spravovala Hôrka s.r.o. mohli využívať 

sociálne zariadenia v Kultúrnom dome. Pán PhDr. Alexander Ambrús dodáva, že s nájomcom 
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sa môžu aj tak dohodnúť, že v prípade vytvorenia sociálneho zariadenia z vlastných zdrojov 

nebude musieť nájom platiť rok.  

 Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že uskutoční obhliadku Kultúrneho domu a na 

základe toho sa rozhodne o výške nájomného za jednotlivé priestory. 

K bodu 11: Záver 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

  

  

V Gemerskej Hôrke, dňa 25.06.2020 

 

 

Zapísala :     p. Ing. Eleonóra Iván        .................................. 

 

 

 

   Ing. Tibor Balázs 

      starosta obce 

 

  

Overovatelia: 

 

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

 

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

 


