
Z Á P I S N I C A 

z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 19.08.2021 v zasadačke Obecného úradu 

v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 

Poslanci :  4 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní: 

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Plnenie rozpočtu za II./Q./2021+ Informácia nákladov na testovanie na COVID-19 
5. Informácia hlavného kontrolóra o stave prebiehajúcej kontroly 
6. Informácia starostu ohľadne vyhlásenia nových výziev 
7. Prejednanie možnosti pokračovania v projekte MOPS 
8. Informácia o zámere závodu Essity ohľadne opravy časti spoločného oplotenia závodu 

Essity a obcou Gemerská Hôrka 
9. Ostatné - Diskusia 
10. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal 
všetkých prítomných.  



Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je 4 a zasadnutie OZ je 
uznášania schopné. 

 

K bodu  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice pani Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu 
Obecného úradu a za overovateľov pána Mareka Szabó Dózsu a pána Róberta Vajdu. 

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

HLASOVANIE : ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMÍ 4 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

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

Poslanci OZ navrhujú aby sa 5. bod zasadnutia Informácia hlavného kontrolóra o stave 
prebiehajúcej kontroly presunula na ďalšie zasadnutie OZ z dôvodu neprítomnosti pána Ing. 
Štefana Kardosa. 

Pán starosta vyzýva obecné zastupiteľstvo, k hlasovaniu za schválenie programu 
zasadnutia. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu za II./Q./2021 + Informácia 
nákladov na testovanie na COVID-19 

 Starosta na úvod skonštatoval, že plnenie rozpočtu za II./Q./2021 a Informácia 
nákladov na testovanie na COVID-19 bol rozposlaný poslancom spolu s pozvánkou. 

 Pán starosta vyzýva poslancov k pripomienkam k plneniu rozpočtu za II./Q./2021. 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu za II./Q./2021 OZ berie 
plnenie rozpočtu za II./Q./2021 na vedomie. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

Pán starosta ďalej informuje OZ, že príjem z testovania bol s v sume 57 000,-Eur a žiada 
OZ k pripomienkam. 

Pán Marek Szabó Dózsa a pán PhDr. Alexandra Ambrus sa k tejto téme nebudú 
vyjadrovať, nakoľko čakajú na vyjadrenie kontrolóra. Pán PhDr. Alexander Ambrus je toho 
názoru, že časť peňazí si určitá skupina ľudí rozdelila medzi sebou. Pán starosta s jeho názorom 



nesúhlasí, pretože je toho názoru, že títo ľudia si to odpracovali. Taktiež si myslí, že na príjem 
a výdaj z testovania to nemá žiadny vplyv a vyzýva OZ k pripomienkam. 

Keďže OZ nemá k nákladom na testovanie na COVID-19 iné pripomienky berie 
Informáciu nákladov na testovanie na COVID-19 na vedomie.  

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

K bodu 5: Informácia hlavného kontrolóra o stave 
prebiehajúcej kontroly  

 Z dôvodu neprítomnosti pána Ing. Štefana Kardosa sa tento bod zasadnutia prekladá 
na ďalšie zasadnutie OZ. 

 Poslanci OZ vyzývajú pána Ing. Štefana Kardosa aby do 15.9.2021 aj v prípade jeho 
neúčasti na zasadnutí OZ predložil stanovisko o výsledku prebiehajúcej kontroly. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

K bodu 6: Informácia starostu ohľadne vyhlásenia nových 

výziev 

 Pán starosta oboznamuje OZ ohľadne vyhlásenia nových výziev: 

a) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Podmienky podania ŽoNFP: Hotový realizačný projekt 

    Energetický audit 

    Stavebné povolenie 

    Ukončené VO 

    Uzavretá zmluva o dielo s úspešným uchádzačom 

Pán PhDr. Alexander Ambrus sa informuje, ktoré verejné budovy sa môže týkať táto 

výzva. Jednalo by sa o budovy škôl a školských zariadení - odpovedá pán starosta. 

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta aká je spoluúčasť obce. Spoluúčasť obce je 5 % dodáva 

pán starosta. 

Podľa názoru pána PhDr. Alexandra Ambrusa je zateplenie budov škôl zbytočné, keďže 

ide o 30-40 cm hrubé múry.  

 Pán Marek Szabó Dózsa sa zaujíma či by sa táto dotácia nemohla využiť na budovu nad 

kúpaliskom, o tzv. Magyar Barak? Podľa pána starostu, keďže ide o výzvu zameranú na 

energetickú úsporu budov, obec musí po realizácii vyhodnotiť elektrickú úsporu a v tomto 



prípade nebudeme mať s čím porovnať, nakoľko do tejto budovy momentálne nie je zavedený 

ani plyn, ani el.energia. 

 Následne pán PhDr. Alexander Ambrus navrhuje budovu UNIMO. Podľa pána starostu 

je to dobrý nápad len si nevie predstaviť, ako by sa to dalo realizovať, nakoľko steny Unima sú 

z takého materiálu, ktorý je nevyhovujúci na zateplenie, ani na výmenu okien a dverí. 

 Pán starosta dáva na vedomie zastupiteľstvu, že termín podania do 2. kola výzvy je do 

30.11.2021.  

 Pán starosta navrhuje spraviť aspoň energetický audit na verejné budovy škôl 

a školských zariadení a preto vyzýva OZ o hlasovanie. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

b) Dotácia na budovanie verejných kanalizácií, čistiarni odpadových vôd 

 Pán starosta konštatuje, že z dôvodu napojenia 11. bytovej jednotky, 6. bytovej 
jednotky a niekoľko ďalších domácností na verejnú kanalizáciu bolo by treba uviesť do chodu 
aj 3 linku na ČOV. Podľa neho je už potrebná nová technológia. Ďalej dodáva, že táto čistička 
bola postavená z dôvodu bytoviek so súpisným číslom 388,389 , preto je na takom zlom 
mieste. 

 Podľa pána starostu termín podania 1. kola je do 15.9.2021a 2. kola do 31.10.2021. 
Spoluúčasť je 5 %. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus dodáva, že z dlhodobého hľadiska je najdôležitejšie 
premiestnenie ČOV buď na pozemok bývalého JRD alebo za železničnú závoru. Tým pádom by 
sa uvoľnil pozemok, kde by sa mohla uskutočniť výstavba novej bytovej jednotky. 

 Podľa pána starostu by bolo treba úplne nová ČOV, ale je otázne v akej miere by sa 
mohlo využiť staré vedenie samotnej splaškovej kanalizácie. 

 Keďže poslanci OZ nemali ďalšie pripomienky pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu 
o zapojení sa do tejto výzvy. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

c) Výstavba zariadení na využitie vybraných budov OZE 

 Pán starosta oznamuje OZ, že oslovil firmu na osobné stretnutie k miestnym 
obhliadkam jednotlivých budov a ich samotných kotolní kvôli možnosti inštalácie tepelných 
čerpadiel do jednotlivých kotolní. Zo záveru vyplýva ich odporúčanie, že tepelné čerpadlo je 
vhodné a rentabilné inštalovať len do kotolne Obecného úradu. Do kotolní jednotlivých 
Základných škôl podľa ich prepočtu je nerentabilné inštalovať tepelné čerpadlo. 

  



Keďže OZ nemá k tejto výzve žiadne pripomienky pán starosta vyzýva OZ  k hlasovaniu. 

HLASOVANIE: ZA 0, PROTI 1, ZDRŽAL SA 3 / PRÍTOMNÍ 4 

d) Vytvoranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského 
ihriska 

 Pán starosta oznamuje a zároveň priznáva OZ, že z dôvodu neuskutočnenia zasadnutia 
minulý týždeň a termínu na podanie projektu, v mene obce sa zapojil do tejto výzvy. Zároveň 
skonštatoval, že aj v prípade úspešnosti nie sme povinný za zapojiť sa do danej výzvy. 

 Pán Róbert Vajda sa pýta, aká je cena? Cena je 50 000,-Eur s 5 % spoluúčasťou - dodáva 
pán starosta. 

 Pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu za pokračovanie v tejto výzve. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

K bodu 7: Prejednanie možnosti pokračovania v projekte MOPS 

 Pán starosta vysvetľuje OZ, že síce na minulom zasadnutí OZ sa neschválilo zapojenie 
do tejto výzvy, ale ak by sa obec chcela zapojiť napr. vo februári 2022, už nebude možnosť ak 
sa teraz záujem nepodá. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus je toho názoru, že činnosť MOPS nemala žiadny význam, 
ale z druhého hľadiska je to príležitosť 4 ľudom zabezpečiť prácu.  

 Pán PhDr. Alexander Ambrus  sa pýta pána starostu, akú má on predstavu? Pán starosta 
navrhuje sa zapojiť do výzvy s tým, že začiatok projektu by bol vo februári, kedy by sa malo 
začať s refundáciou miezd. Zároveň dodáva, že ho znepokojuje pomalá refundácia. 

 Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje, že v prípade pokračovania v projekte MOPS nech 
obec uskutoční výberové konanie.  

 Pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu do zapojenia sa do výzvy so začiatkom vo februári 
2022. 

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

K bodu 8: Informácia o zámere závodu Essity ohľadne 

opravy časti spoločného oplotenia závodu Essity a obce 

Gemerská Hôrka 

Pán starosta informuje OZ, že spoločnosť Essity s.r.o. žiada o súhlas na zbúranie 
betónového plota a jeho nahradenie plechovým plotom. Jedná sa o plot, ktorý je postavený 
od zdravotného strediska po priestor budovy Železničnej stanice. Najväčší problém vidí v tom, 
že obyvatelia si časť pozemok oplotili. Podľa pána starostu obyvatelia by aj mali záujem 



o odkúpenie týchto pozemkov, ale problém je ten, že na tých parcelách je položená splašková 
kanalizácia.  

Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrusa obec má povinnosť oznámiť túto skutočnosť 
dotknutým obyvateľom. 

Pána Róberta Vajdu zaujíma, či bude Essity s.r.o. znášať celkové náklady na seba. Áno- 
odpovedá pán starosta. 

Keďže poslanci OZ nemali ďalšie otázky, pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu za opravu 
spoločného oplotenia závodu Essity s.r.o. a obcou Gemerská Hôrka a taktiež za zvolanie 
schôdze s dotknutými obyvateľmi.   

   HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

K bodu 9: Ostatné – Diskusia 

a) Žiadosť Kabar: s.r.o. : Zákonný postup obce Gemerská Hôrka pri prenájme časti 

budovy 408 – miestnosti č. 35 „ pohostinstvo a skladu“ Kultúrneho domu s.č.. 408 stavby – 

evidovanej na pozemku C KN p.č. 850 v písanej na LV 687 v k.ú. Gemerská Hôrka  

Z dôvodu neprítomnosti kontrolóra Ing. Štefana Kardosa prejednanie tejto žiadosti sa 

prekladá na ďalšie zasadnutie OZ. 

HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

b) Žiadosť Csaba Balázs Farkasa: Odvolanie voči rozhodnutiu č. 178 ( dane 

z nehnuteľnosti) 

OZ prejednalo odvolanie voči rozhodnutiu č. 178 a rozhodlo sa tým nezaoberať, keďže 

námietky nie sú opodstatnené. 

HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

c) Asfaltovanie plochy pri M&G Spedition 

 Pán starosta informuje OZ, že sa dokončilo asfaltovanie plochy pri M&G Spedition. 

 Keďže OZ nemalo žiadne pripomienky k asfaltovaniu plochy pri M&G Spedition, OZ 
berie asfaltovanie plochy pri M&G Spedition na vedomie. 

  HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ  

 

 



d) Prístupová cesta k Domu smútku 

Starosta vysvetľuje OZ, že sa jedná o cestu od hlavnej brány na cintorín až ku Domu 
smútku. Finančné prostriedky z dotácie je potrebné vyčerpať do konca roka. Cena realizácie 
podľa projektu je 22 000,-Eur a 15 000,-Eur predstavuje suma dotácie. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus sa informuje, či je potrebné vyrúbať stromy, lebo keď 
áno, tak on s tým nebude súhlasiť. Podľa pána starostu je potreba výrubu stromov, ale na ich 
miesto sa musia zasadiť nové. 

Pán Marek Szabó-Dózsa upozorňuje na postupné vyschýnanie týchto smrekov, ako aj 
na nebezpečenstvo prípadného vyvrátenia stromov pri extrémnych búrkach, pri ktorých môže 
dôjsť k úrazom. Pán starosta dodáva, že môže dôjsť aj poškodeniu viacerých hrobov.  

Keďže poslanci OZ nemali ďalšie otázky pán starosta dáva hlasovať za pokračovanie 
v projekte. 

HLASOVANIE: ZA 1 , PROTI 2, ZDRŽAL SA 1 / PRÍTOMNÍ 4 

 Zároveň sa poslanci dohodli vrátiť sa k tomuto projektu na najbližšom zasadnutí OZ. 

e) Prístavba k predajni MILK-AGRO spol. s.r.o. 

 Pán starosta navrhuje prejednanie prístavby k predajni MILK-AGRO spol.s.r.o. Podľa 
pána PhDr. Alexandra Ambrusa táto prístavba je v rozpore s Územným plánom obce. Pán 
starosta vysvetľuje, že Územný plán treba prerobiť aj z dôvodu zakreslenia prípadného 
umiestnenia novej bytovky a Zberného dvora. Pánovi PhDr. Alexandrovi Ambrusovi sa nepáči, 
že z dôvodu prístavby MILK-AGRO sa má prerobiť Územný plán obce. 

 Pán starosta informuje OZ, že stavebné konanie prístavby k predajni MILK-AGRO spol. 
s.r.o. bolo prerušené. 

 Keďže poslanci OZ nemali ďalšie pripomienky, pán starosta dáva hlasovať o prístavbe 
k predajni MILK-AGRO spol.s.r.o.  

HLASOVANIE: ZA 0 , PROTI 4, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

 Následne pán starosta dáva hlasovať o prejednaní Územného plánu obce v najbližšom 
období. 

HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

f) Ponuka na kamerový systém spoločnosťou Regiotel 

 Pán starosta informuje OZ, že cenová ponuka na kamerový systém od spoločnosti 
Regiotel je v sume 9 279,60-Eur, ide o 16 kamier, ktoré by snímali všetky obecné budovy, 
priestory veľkokapacitných kontajnerov na odpad a spoločnosť zabezpečí pripojenie internetu 
do 9 objektoch samosprávy. 



 Pán PhDr. Alexander Ambrus dáva do pléna otázku: Kto bude zodpovedný za 
prevádzkovanie? Podľa pána starostu mesačný poplatok za prenájom a údržbu optickej siete 
pre kamerový systém je v sume 180,-Eur. Pán PhDr. Alexander Ambrus vyjadruje svoju 
nesúhlas.  

 Pán Gejza Milko sa pýta načo sa budú umiestňovať kamery? Na sĺpy? Áno, na stĺpy – 
odpovedá pán starosta. 

 Podľa pána starostu by osadením kamier obec ušetrila aj za vývoz kontajnerov. Pán 
PhDr. Alexander Ambrus si myslí, že pri kontajneroch sa mohli nasadiť fotopasce. Pán starosta 
mu argumentuje tým, že žiaľ nie všade sa dá umiestniť fotopasca. 

 Pán starosta dáva hlasovať OZ za zavedenie kamerového systému spoločnosťou 
Regiotel. 

HLASOVANIE: ZA 2 , PROTI 2, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

 

g) Žiadosť pani Zuzany Tömölovej o odsúhlasenie nápisu na informačnej tabuly Kiskút  

 Pán starosta rozdal poslancom OZ navrhnuté znenie nápisu na informačnej tabuli 
Kiskút. Pán PhDr. Alexander Ambrus vysvetľuje, že pani Zuzana Tömölová nemôže z vlastnej 
vôle pomenovať veci, keďže o tom môže rozhodnúť len OZ. Taktiež sa pýta, že z akých zdrojov 
má pani Zuzana Tömölová informácie k zverejneniu na informačnej tabuly? 

 Keďže ostatní poslanci nemali ďalšie pripomienky, pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu 
za predložený návrh a znenie nápisu na informačnej tabuly Kiskút. 

HLASOVANIE: ZA 3 , PROTI 1, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

 

h) Žiadosť Futbalového klubu Gemerská Hôrka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Gemerská Hôrka 

 Futbalový klub Gemerská Hôrka so štatutárnym zástupcom Vajdom Róbertom, žiada 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 5 000,-Eur. 

 Keďže poslanci OZ nemali žiadne otázky, pán starosta vyzýva OZ k hlasovaniu za 
poskytnutie dotácie v sume 5 000,-Eur. 

HLASOVANIE: ZA 4 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 4 

 

 



K bodu  10: Záver 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V Gemerskej Hôrke, dňa 20.08.2021 

 

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

 

 

   Ing. Tibor Balázs 

      starosta obce 

 

  

 

Overovatelia: 

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

 

Róbert Vajda          ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 


