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 Z á p i s n i c a   
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke v roku 2018, 

XXV. zasadnutie, konaného dňa 25.10.2018 
–––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)  
Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 
Poslanci :   4 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :  3 poslanci OZ : Ing. Bodnár Alexander – ospravedlnený 
      Ing. Bodnár Ondrej - ospravedlnený 

p. Hanžlová Alžbeta - neospravedlnená    
Ďalší prítomní:  Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos 

Verejnosť:  Alexander Ambrus  
    
     

     
PROGRAM:  

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018 
5. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.7/2015 
6. Prerokovanie ponúk na opravu časti cesty pred M&G Spedition 
7. Prerokovanie spoluúčasti obce pri projektoch na Miestne občianske  
    poriadkové služby (MOPS), Wifi pre obec a Vytvorenie chodníka – II.etapa 
8. Stav hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka za 1-9/2018 
9. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov  
10. Prejednanie žiadosti Alexandra Baloga 
11. Diskusia  
12. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie otvoril a viedol starosta Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal všetkých  
prítomných.  

Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a zasadnutie OZ je 
uznášania schopné.  
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice 
 
 Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice Ing. Balázsa Štefana a za overovateľov 
p. Baltiskovú Máriu a p. Szabó Dózsu Mareka.   

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
 

HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4. 
 

K bodu 3.  Schválenie programu zasadnutia 
  
 Starosta predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke na zasadnutie OZ.  
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Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k prednesenému  programu pripomienky, tú 
v prednesenom rozsahu schválili. 

  
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4. 

 
K bodu 4. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 
 
 Starosta informoval poslancov o návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
2/2018, ktorý bol poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou. Zároveň zdôraznil, že celkový 
dopad na príjmy ako aj na výdavky je 0,-€ z dôvodu zmien návrhu rozpočtovým opatrením 
č.2/2018, prakticky sa presunuli len finančné čiastky v rámci jednotlivých podprogramov. 
Pripomienky poslancov: 
Ing. Tömöl: Je asi jasné, že zo Zberného dvora v tomto roku nebude nič. 
Ing. Kardos: Pri kapitálových výdavkoch je nutné upraviť textovú časť v podprograme 
Zberný dvor  
Nakoľko nikto z ostatných prítomných poslancov nemal k prednesenému  návrhu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č.2/2018 ďalšie pripomienky, tú v prednesenom rozsahu schválili. 
 

HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 5. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.7/2015 
 

Starosta informoval poslancov o došlom proteste prokurátora voči VZN č.7/2015, ktorý bol 
poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou. Ďalej pripomenul, že na základe osobnej účasti na 
rôznych školeniach bolo zdôrazňované, že každé VZN obce je napadnuteľné prokurátorom. 
Ing. Tömöl: dosť dlho mu trvalo, kým pochopil protest pani prokurátorky. 
Ing. Kardos: pripomenul, že VZN je možné rušiť len ďalším novým VZN, ktorý musí byť následne 
vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest prokurátora a ruší novým VZN č.1/2018 VZN 
č.7/2015. 
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 6. Prerokovanie ponúk na opravu časti cesty pred M&G Spedition 
 

Starosta informoval poslancov o splnení úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
a prerokoval záručné doby jednotlivých alternatív opráv cesty so zástupcom Inžinierskych 
stavieb Košice s Ing. Jurčom. Pri prvej, lacnejšej alternatíve je záruka 2 roky, pri druhej, drahšej 
alternatíve je záruka 5 rokov. Ešte raz zdôraznil, že na základe predošlého jednania s riaditeľom 
Essity, a zástupcom M&G Spedition by sa celkové náklady delili nasledovne: Essity 50%, a M&G 
Spedition ako aj obec Gemerská Hôrka zhruba 25-25%.  

Szabó-Dózsa: Navrhol alternatívu uskutočniť opravu časti cesty svojpomocne, pomocou 
klasického betónu. 

Nakoniec poslanci odsúhlasili opravu časti cesty asfaltovaním podľa druhej, drahšej 
alternatívy. 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 

 
 K bodu 7. Prerokovanie spoluúčasti obce pri projekte na Miestne občianske poriadkové 
služby ( MOPS ), Wifi pre obec a chodník II.etapa 
 
 Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do projektov : 
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7.1 Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – Tento projekt bude financovaný 
Ministerstvom vnútra SR a Európskym sociálnym fondom cez Operačný program ľudské zdroje. 
Z celkových nákladov 98.762,90€ by 5% spoluúčasť obce mala byť vo výške 4.938,14€. 
 Následne poslanci OZ odsúhlasili zapojenie sa do tohto projektu pri 5% spoluúčasti obce. 
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
7.2 Wifi pre obec – Táto výzva bola vyhlásená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu v celkovej hodnote 15.000,-€ pri 5% spoluúčasti obce, čo by činilo 750,-€. 
 Následne poslanci OZ odsúhlasili zapojenie sa do tohto projektu pri 5% spoluúčasti obce. 
 
   HLASOVANIE: za 3, proti 1, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
7.3 Zakrytie otvoreného dažďového rigolu a vytvorenie chodníka – II. etapa – Táto výzva 
bola vyhlásená Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v maximálnej hodnote 20.000,-€. Naša 
obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu s celkovým rozpočtovým nákladom 25.912,61€, 
čiže spoluúčasť obce pri úspešnosti v tejto výzve by bola 5.912,-€. 
 Následne poslanci OZ odsúhlasili zapojenie sa do tohto projektu pri uvedenej spoluúčasti 
obce. 
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 8. Stav hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka za 1-9/2018 
 
 Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ s výsledkom hospodárenia Hôrky 
s.r.o. za obdobie 01-09/2018 po jednotlivých strediskách. Skonštatoval, že v celkovom 
hospodárení sú za dané obdobie náklady vo výške 79.405,09 €, výnosy sú vo výške 68.914,87€, 
výsledok hospodárenia je teda – 10.490,22 €. 
 Následne poslanci OZ stav hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka za 1-9/2018 
zobrali na vedomie. 
  
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 9. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov 
 

1. Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu – Boli prakticky 

zrealizované, všetky naprojektované práce, okrem posledného 4. fakturačného 

celku, ktoré sú absolútne drobnosti.  

 

2. Vybudovanie zberného dvora v obci – Koncom februára 2018 sme obdŕžali 

podpísané zmluvy o zriadení vecného bremena na vodovodnú prípojku pre samotný 

zberný dvor od Slovenského pozemkového fondu, na základe ktorých sme podali 

na katastrálny odbor žiadosti na zápis do katastra nehnuteľností. Zápis na katastri 

nehnuteľnosti následne prebehol. Momentálne čakáme na tretiu zmluvu so 

Slovenským pozemkovým fondom na odkúpenie pozemkov pre samotný zberný 

dvor, ktorá konečne uzrela svetlo sveta v Rožňave, teraz je zaslaná do Bratislavy 

na samotný podpis.  

 

3. Výstavba nájomných bytov v obci – Vo februári sme podali žiadosti na Štátny 

fond rozvoja bývania ako aj na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
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o schválenie projektového zámeru na výstavbu 11 b.j. nájomných bytov. 14.6.2018 

sme na  Ministerstve dopravy a výstavby SR podpísali zmluvy o poskytnutí dotácie 

vo výške 267.080,-€,  a tak isto sme podpísali so ŠFRB zmluvu o úvere vo výške 

314.460,-€.  Na základe týchto zmlúv pravdepodobne v septembri sa môže 

rozbehnúť realizácia stavby, nakoľko je platné stavebné povolenie a prebehlo aj 

verejné obstarávanie na dodávateľa samotnej stavby. Máme problém so 

zakladaním stavby: Základové pásy nevyhovujú, treba realizovať zakladanie na 

pilotách. 

 

4. Rekonštrukcia strechy Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským – 

31.7.2018 sa začala rekonštrukcia, 04.09.2018 sa ukončila rekonštrukcia 

a prebehlo odovzdávacie a preberacie konanie. 

 

5. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – Odovzdanie staveniska prebehlo 

07.09.2018, následne sa zrealizovala rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice. Po 

jej ukončení sa realizovali rekonštrukcia vonkajšej fasády budovy, a rekonštrukcia 

vnútorných omietok. Chýba ukončenie rekonštrukcie podláh a vnútorné maľby. 

 

6. Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome – Odovzdanie staveniska prebehlo 

02.07.2018, ukončenie a odovzdanie celého diela prebehlo 26.07.2018, ku XXIII. 

dňom obce, keď všetky vystúpenia prebehli na novom pódiu. 

 

7. Vybudovanie parčíka vedľa autobusovej zastávky – Odovzdanie staveniska 

prebehlo 24.08.2018, ukončenie a odovzdanie celého diela prebehlo 03.10.2018 

 

8. Zriadenie kamerového systému v obci – Koncom októbra 2017 vyšla Výzva Rady 

vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti 

prevencie kriminality pre rok 2018. Výška možnej poskytnutej dotácie je 66.000,-

€ na jeden projekt pri 5% spoluúčasti obce. Radi by sme sa do nej zapojili 

realizáciou kamerového systému v obci. Rozbehli sme vypracovanie realizačného 

projektu na kamerový systém. 

 

9. Rekonštrukcia budovy Maďarského baraku na denný stacionár – rozbehli sme 

rokovania s projektantmi na dopracovanie požiadaviek hygieny, nacenenie 

vypracovania projektu na realizačný projekt celej stavby. 

 

10. Zakrytie otvoreného dažďového rigolu popri hlavnej ceste – Na základe novej 

výzvy sa zapojili do projektu. Momentálne je vypracovaný projekt I.etapy – zakrytie 

rigolu a vytvorenie chodníka od križovatky smerom na cintorín po dom 

Konkolyovcov, je to cca 116 metrov, a podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie, 

výsledok ktorého by sme mali obdŕžať do konca novembra. Medzitým vyšla ďalšia 

výzva, v rámci ktorej by sme radi zapojili do II. etapy chodníka. Dali sme vypracovať 

projekt na II. etapu, dátum podanie žiadosti je do 4.novembra 2018.  

 

11. Modernizácia verejného osvetlenia v obci – Dostali sme ponuku od jednej 

realizačnej firmy na modernizáciu verejného osvetlenia, pri ktorom by obec 

teoreticky nestála modernizácia žiadne financie, všetko by bolo hradené z úspor na 
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spotrebe el. energie. Celková doba „vyrovnania hodnoty modernizácie“ by bola 12 

rokov, za tú dobu by obec neinvestovala do údržby ani cent. Momentálne sme 

rozbehli verejné obstarávanie na daný projekt. 

 
Starostom prednesenú správu o stave prebiehajúcich projektov v prednesenom 

rozsahu poslanci OZ zobrali na vedomie. 
 

HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 10. Prejednanie žiadosti Alexandra Baloga 
 
         Starosta obce navrhol tento bod presunúť na najbližšie zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva vzhľadom ku skutočnosti, že zo zasadnutia chýbal Ing. Bodnár O., ako 
predseda komisie výstavby a ŽP, ktorý bol poverený s miestnym prešetrením stavu podľa 
došlej žiadosti. 
 
                              HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 11. Diskusia 
 
11.1 Prejednanie odkúpenia 50%-nej cudzej časti „Domu dôchodcov“ 
 

Starosta obce informoval poslancov OZ,  že našu obec osobne navštívil právny 
zástupca dcéry 50% podielovej spolumajiteľky danej budovy a prislúchajúcich parciel, 
ktorý potvrdil, že pri možnej dohodnutej cene 15.000,-€ je ochotný na túto dohodu 
prikývnuť. Nakoľko na minulom zasadnutí takáto suma zo strany poslancov už odznela, 
starosta obce dal opätovne hlasovať za odkúpenie za sumu 15.000,-€. 
Ing. Kardos Š.: Je potrebné uskutočniť rozpočtový presun z kapitálového rozpočtu zo 
Zberného dvora na nákup 50%-nej cudzej časti „Domu dôchodcov“ vo výške 15.000,-€.  
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
11.2 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce 
 
 Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu pracovnej vyťaženosti hlavne pri 
prebiehajúcich projektoch nestihol vybrať dovolenky za rok 2017 a 2018, ktoré by mu 
v prípade neschválenia preplatenia prepadli. Preto požiadal poslancov OZ o jej 
preplatenie, čo následne dal na hlasovanie. 
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
11.3 Schválenie odmien odchádzajúcim poslancom OZ 
 
 Starosta navrhol odmeniť poslancov OZ za predchádzajúce štvorročné obdobie 
sumou 20,-€ za každé zasadnutie, na ktorom sa daný poslanec OZ zúčastnil. 
Ing. Tömöl Z.: Navrhol sumu znížiť na 10,-€ / zasadnutie. 
Následne starosta dal hlasovať za pôvodný návrh 20,-€ / zasadnutie : 
   HLASOVANIE: za 1, proti 3, zdržal sa 0 /prítomní 4 
Potom dal starosta hlasovať za nový návrh prednesený Ing. Tömölom : 
 
   HLASOVANIE: za 3, proti 1, zdržal sa 0 /prítomní 4 



Strana 6 z 6 

11.4 Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
 
 Starosta navrhol odmeniť hlavného kontrolóra za predchádzajúce štvorročné 
obdobie sumou zodpovedajúcou výške 30% z ročného platu hlavného kontrolóra za rok 
2018, čo prítomní poslanci OZ schválili. 
 
   HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 4 
 
K bodu 12. Záver  
 

Na záver zapisovateľ prečítal zápisnicu. Zo strany poslancov neodzneli požiadavky 
na doplnenie alebo upresnenie odzneného obsahu zápisnice. 

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

 
 
V Gemerskej Hôrke, dňa 26.10.2018 
 
 
 
 
Zapísal :     Ing. Štefan Balázs        .................................. 
 
 
 
 
 
 

---------------------------- 
Ing. Tibor  B a l á z s     
        starosta obce   
 
 

    

 
Overovatelia: 
   
 
 
p. Mária Baltisková   ............................................ 
 
 
 
p. Marek Szabó Dózsa  ............................................ 


