
Z Á P I S N I C A 

z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 03.06.2021 v zasadačke Kultúrneho domu 

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. Návrh rozpočtu na rok 2021 
5. Plnenie rozpočtu za I./Q./2021 
6. Oboznámenie poslancov OZ s dohodami na rok 2021 
7. Finančné vyhodnotenie testovaní na COVID-19 za 01-03/2021 
8. Schválenie došlých žiadostí 
9. 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 6 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 Róberta Vajdu  a pána Gejza Milka. 

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. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje zmeniť poradie tém návrhu programu najmä čo sa týka 
6.-teho bodu, ktorý navrhuje dať na záver programu.  

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

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

 

K bodu 4: Návrh rozpočtu na rok 2021 

Pán starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke na zasadnutie OZ, zároveň dodáva, že došlo k úprave v sekcii likvidácie odpadu. 

Pani Angela Lenkeiová oboznamuje poslancov, že do rozpočtu zahrnula príjem  z 
15.teho testovania. Vyhlasuje, že rozpočet je prebytkový pretože výdavok je nižší ako príjem 
Taktiež informuje poslancov, že 5 000,-Eur presunula do kultúrnej sekcie na ukončenie 
likvidácie Hôrky s.r.o. 

Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje schválenie rozpočtu. Nemá ďalší dotaz k návrhu 
rozpočtu. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus má pripomienky ohľadom výberového konania na pozíciu 
účtovníčka. Pýta sa, prečo OZ nebolo oboznámené, že obec hľadá nového účtovníka a taktiež 
dodáva, že v rozpočte sa neráta so zamestnancom naviac. Podľa pána starostu nový účtovník 
nahradí už existujúceho zamestnanca na obecnom úrade.  



Pán Marek Szabó Dózsa si počká na vyjadrenie kontrolóra Ing. Štefana Kardosa 
k návrhu rozpočtu. Hlavne je zvedavý nato, či uzatvorené dohody na rok 2021 sú podľa neho 
v poriadku. 

Pán PhDr. Alexander Ambrus je zato aby rozpočet na rok 2022 sa schválil v decembri 
v roku 2021. Pani Angela Lenkeiová a pán Ing. Zoltán Tömöl  mu vysvetľujú , že presné čísla čo 
sa týka podielových daní a školstva poznáme až v marci a úprava rozpočtu stojí následne veľa 
roboty. Podľa Angely Lenkeiovej zákon nestanovuje, že rozpočet na nasledujúci rok musí byť 
schválený v decembri predchádzajúceho roka. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky pán starosta vyzýva 
poslancov OZ k hlasovaniu.  

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 1, ZDRŽAL SA 1 / PRÍTOMNÍ 6 

  

K bodu 5: Plnenie rozpočtu za I./Q./2021 

 Pán starosta predniesol plnenie rozpočtu za I./Q./2021, ktorý bol rozposlaný 
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

 Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k plneniu rozpočtu za 
I./Q./2021 OZ berie plnenie rozpočtu na vedomie. 

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

K bodu 6: Oboznámenie poslancov OZ s dohodami na rok 2021 

 Slova sa ujíma pán PhDr. Alexander Ambrus, ktorý pripomína, že kontrolóra 2 roky 
prosia o prekontrolovanie dohôd v obci. Kritizuje predloženú tabuľku s dohodami a tvrdí, že je 
neprehľadná. Zároveň dodáva, že je zato zodpovedný kontrolór. Pýta sa, prečo chýba dohoda 
pána Štefana Bacsa a dohoda na správcu MI. Podľa pani Angely Lenkeiovej preto chýbajú tieto 
dohody , pretože na tento rok ešte neboli uzatvorené. Zároveň pán starosta dodáva, že 
dohoda na správcu MI bola uzatvorená minulý mesiac. 

 Pán Róbert Vajda je pohoršený a žiada o vysvetlenie uzavretej zmluvy dobrovoľníka na 
meno Štefan Nagy. Pýta sa koľko dní sa zúčastnil na testovaní ako dobrovoľník, keďže ani raz 
ho nevidel. Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa tým, že na zmluve figuruje meno Štefana Nagya, 
ktorý prácu nevykonával, vykonávala to Mgr. Nora Nagyová, obišli zákon, pretože ak by bola 
zmluva uzatvorená na jej meno okamžite by stratila mandát, keďže poslanec nemôže mať 
uzatvorenú žiadnu dohodu s obcou. Pani Mgr. Nora Nagyová vysvetľuje, že ona si tie peniaze 
odrobila. 

 Pán PhDr. Alexadner Ambrus sa zastáva názoru, že obec nemôže uzatvárať dohody so 
zamestnancami obecného úradu. 



 Pán Marek Szabó Dózsa si myslí, že keby nebol Dávid Balázs tak by testovanie 
neprebiehalo takto zohrato, pýta sa kto bol zodpovedný za organizovanie testovania? Pán 
starosta s ním nesúhlasí, keďže za organizovanie testovania bola zodpovedná pani Annamária 
Giczei. 

 Pán PhDr. Alexadner Ambrus sa informuje, od kedy je zdravotník Dajana Nagyová. 
Podľa pani Mgr. Nory Nagyovej má jej dcéra vyštudovaný odbor liečebná pedagogika a mohla 
vykonávať diagnostiku vzoriek. 

 Pán Róbert Vajda si myslí, že do testovania ako dobrovoľníci sa mohli zapojiť napr. 
futbalisti a takto získané peniaze by mohli obrátiť na futbalový klub. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta, prečo Annamária Giczei nemohla vykonávať funkciu 
dobrovoľníka v rámci svojej pracovnej doby, prečo musela mať uzatvorenú dohodu. 

 Pán Róbert Vajda sa vracia k téme obsadenia bytového domu Valériou Vargovou, ktorá 
uzatvorila zmluvu s pánom Tomášom Šofrankom, že na rok bude prenajímať od neho bytový 
dom. Pýta sa, ako sa tam dostala, či mala nato právo? Keďže podľa neho poslanci OZ rozhodujú 
o prenajímateľoch v novo postavenom bytovom dome. Podľa pána starostu, už danú situáciu 
vysvetľoval ako to prebehlo a tvrdí, že pokiaľ sa OZ rozhodne, že pani Valéria Vargová musí 
opustiť bytový dom tak sa aj stane. 

  Príchod Ing. Štefana Kardosa 17:02 hod. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus sa pýta pána Ing. Štefana Kardosa či zoznam s dohodami 
vypracoval on. Podľa Ing. Štefana Kardosa zoznam s dohodami nevypracoval on, keďže  sa 
z hľadiska GDPR pokiaľ obec nemá súhlas od daného zamestnanca s kým je uzavretá dohoda, 
obec nemôže poskytnúť informácie cudzej osobe, pokiaľ sa to netýka zamestnancov obecného 
úradu. Zároveň  dodáva, že užitie verejných prostriedkov nemôže byť tajné. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus  pripomína, že chýbajú dohody, ktoré sú zahrnuté 
v rozpočte. Vyčíta pánovi Ing. Štefanovi Kardosovi, že bol poverený prekontrolovaním dohôd 
v obci a svoju úlohu si 2 roky nesplnil. Podľa pána Ing. Štefana Kardosa OZ nevydalo nato 
uznesenie. Ďalej mu vyčíta, že každý polrok má dať stanovisko, čo všetko skontroloval v obci. 
Pán Ing. Štefan Kardos mu tvrdí, že polročnú správu o kontrole musí odovzdať do 30.6.2021. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus sa pýta kontrolóra ako môže uzatvoriť obec dohody so 
svojimi zamestnancami? Podľa Ing. Štefana Kardosa sa na nich vzťahuje zákon 552/2003, ktorý 
hovorí, že obec môže uzatvoriť dohody so zamestnancami pokiaľ má uzatvorená dohoda iný 
druh pracovnej náplne. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus sa pýta na názor pána Ing. Štefana Kardosa ohľadom 
zmluvy dobrovoľníka na meno Štefan Nagy. Pán Ing. Štefan Kardos tvrdí, že tieto zmluvy 
nevidel ale, že obec nemohla uverejniť tieto mená. Pán Ing. Štefan Kardos oznamuje OZ, že 
prešetrí danú situáciu. Pán PhDr. Alexander Ambrus žiada od kontrolóra prešetrenie danej 
situácie, či finančné prostriedky boli právom vyplatené. Pán Róbert Vajda sa pýta pani Mgr. 
Nory Nagyovej, že prečo išla namiesto svojho manžela ako dobrovoľník na testovanie, keď 
dobre vedela, že nemôže. Pani Mgr. Nora Nagyová tvrdí, že pravdupovediac o tom nevedela. 



Pán Róbert Vajda jej oponuje tým, že musela o tom vedieť, keďže pán PhDr. Alexander Ambrus 
to niekoľko krát spomínal, že poslanec nemôže mať žiadny príjem z dohôd. Pán Róbert Vajda 
obviňuje pani Mgr. Noru Nagyovú a žiada ju o vzdanie sa mandátu. Pán Ing. Štefan Kardos si 
myslí, že jedno z riešení mohlo byť to , že OZ  mohlo schváliť mimoriadnu odmenu pani Mgr. 
Nore Nagyovej za výkon tejto funkcie. Takže teraz jej máme schváliť túto odmenu? – pýta sa 
pán PhDr. Alexander Ambrus. Podľa kontrolóra on toto netvrdí, hovorí len, že OZ za výkon 
tejto činnosti jej mohlo schváliť mimoriadnu odmenu, pretože vo forme dohody ani zmluvy 
nemohla byť vyplatená.  

 Pán Marek Szabó Dózsa žiada kontrolóra Ing. Štefana Kardosa o vydanie stanoviska 
a prešetrenie výmeny nájomcov v nájomnom byte, ktorá je vo vlastníctve obce. Podľa pána 
Ing. Štefana Kardosa nájomca nemôže dať do prenájmu byt, pokiaľ to tak je tak sa okamžite 
ruší nájomná zmluva. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa dožaduje, aby sa taktiež prešetrila dohoda uzatvorená 
s pánom Antonom Gürtlom. Dáva do pléna otázku? Kto vykonáva kontrolu plnenia tejto 
dohody. Taktiež sa sťažuje na strašný neporiadok v dedine. Pán PhDr. Alexander Ambrus sa 
informuje, či pán Anton Gürtl ma uzatvorenú normálnu pracovnú zmluvu. Podľa Ing. Eleonóry 
Iván má uzatvorenú  pracovnú zmluvu a pracuje na 80 % úväzok. Podľa PhDr. Alexandra 
Ambrusa pokiaľ to tak je, tak obec s ním nemohla uzatvoriť dohodu na čistenie kanalizácie. 
Pán Marek Szabó Dózsa dôrazne žiada aby sa kontrolovala vykonaná práca vyplývajúca z tejto 
dohody, keďže aj keď 2 mesiace bolo pokazené fekálne vozidlo , napriek tomu pán Anton Gürtl 
si dal vyplácať odmenu z dohody. Pán PhDr. Alexander Ambrus si myslí, že pán Anton Gürtl vo 
svojej pracovnej dobe mal vykonávať iba svoju funkciu koordinátora to znamená, že dohliadať 
za odvedenú prácu aktivačných pracovníkov. Podľa Mareka Szabó Dózsu aktivační pracovníci 
nie sú dobre zadelení a že v dedine nebude dovtedy poriadok, kým pán Anton Gürtl bude svoje 
priority dávať na prvé miesto. Pripomína, že on navrhoval, že bude vykonávať zásobovanie 
a stálo by to obec tretinu. Navrhuje, že keď má toľko práce pán Anton Gürtl tak treba nahradiť 
pána Karola Kardoša na ČOV napr. za pána Štefana Bacsa, ktorý by ale bol zodpovedný aj za 
čistenie kanalizácie. Pán starosta nechce obhajovať pána Antona Gürtla ale pravda je taká, že 
on je koordinátor len pre aktivačných pracovníkov pracujúcich na § 52, kde sa jedná o cca 12 
ľudí a nie za zvyšných 40 aktivačných pracovníkov pracujúcich na § 12. Podľa Mareka Szabó 
Dózsu aktivační pracovníci musia byť kontrolovaní, nech každý pracovník je zodpovedný za 
určitý úsek a keď tá práca nie je vykonaná, nech sa mu vyškrtne daný deň. Je rozhorčený aj 
nad tým, akým spôsobom bol pokosený cintorín. Spomína, že obyvatelia sa sťažujú, že na 
hroboch ostáva pokosená tráva. Pán Ing. Zoltán Tömöl  navrhuje, že za kontrolu aktivačných 
pracovníkov by mohla by zodpovedná aj MOPS. Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa jedno 
z riešení by mohlo byť aj to, že Anton Gürtl by dostal pracovnú zmluvu na 100 % úväzok ale 
popritom už by nemohla byť žiadna dohoda za čistenie kanalizácie. Taktiež by sa mal zaviesť 
taký systém, že pokiaľ vydaná práca pre aktivačných pracovníkoch nebude vykonaná dôjde 
k vyškrtnutiu daného dňa. Podľa Mareka Szabó Dózsu pokiaľ je dohoda za čistenie kanalizácie 
vykonávaná mimo svojho pracovného času tak to je v poriadku, ale nech to nefunguje takým 
systémom, že hodiny za čistenie kanalizácie zapisuje do zošita a nikto to nekontroluje. Pán 
Marek Szabó Dózsa s určitosťou tvrdí, že čistenie kanalizácie nevykonáva v takej miere ako má 
zato zaplatené. Pán Ing. Zoltán Tömöl si myslí, že veľa vecí má pán Anton Gürtl na starosti. Je 
zodpovedný za koordinovanie aktivačných pracovníkov, zásobovanie, rozvoz stravy a ešte aj 
za kanalizáciu. Tiež zdieľa názor, že veci nejdú správnym smerom. Hovorí, že ani za jeho čias 



to nebolo ideálne, ale bolo to o trošku lepšie. Podľa PhDr. Alexandra Ambrusa nemôžme žiadať 
starostu aby kontroloval či aktivační pracovníci vykonávajú svoju prácu. Jeho úloha spočíva 
v organizovaní vecí. 

 Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky OZ berie uzatvorené 
dohody na rok 2021 na vedomie a ukladá kontrolórovi obce Ing. Štefanovi Kardosovi vykonať 
kontrolu uzatvorených dohôd za rok 2020 a 2021. 

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

 

K bodu 7: Finančné vyhodnotenie testovaní na COVID-19 za 01-
03/2021 

 Finančné vyhodnotenie testovaní na Covid-19 za 01-03/2021 bol rozposlaný 
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa zaujíma kto vykonáva odvoz biologického odpadu. Je to 
firma Rameko s.r.o – odpovedá pán starosta. 

 Slova sa ujíma pani Angela Lenkeiová, ktorá konštatuje, že do konca marca mala obec 
príjem z testovania v sume 38 199,86,- Eur. Zároveň dodáva, že do konca roka sa tento príjem 
musí vyčerpať a OZ rozhodne o jeho využití. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa informuje, ktorá dotácia z projektov bola zaslaná naspäť. 
Podľa pána starostu je to dotácia na chodník - 1 časť. 

 Pána Mareka Szabó Dózsa sa zaujíma ako pokračuje rokovanie s MG Spedition 
o asfaltovaní parkovacej plochy. Podľa pána starostu je to ešte stále otvorené nakoľko 
z dôvodu Covid-19 sa nemohol skontaktovať s osobou, ktorá to má na starosti. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, OZ berie finančné 
vyhodnotenie testovaní na COVID-19 za 01-03/2021 na vedomie.  

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

 

K bodu 8: Schválenie došlých žiadostí 

 

a) Žiadosť o vydanie povolenia - Slovenský cykloklub – Slovenský kras so sídlom v Gemerskej 

Hôrke 

 Žiadajú o vydanie povolenia umiestniť: 



- jednu informačnú tabuľu k zastrešenej Studničke-Kiskút, umiestniť tam jednu drevenú 

lavičku a jeden drevený stojan na dva bicykle 

- na vrchole Hôrky umiestniť 3 ks drevených lavičiek 

- na čistinke nad ponorom pri kamennom moste, cca v polovici trasy umiestniť jeden drevený 

stôl a dve lavičky na sedenie 

- umiestniť dve informačné tabule: jednu pred 130 ročným tunelom pod železnicou Plešivec-

Muráň a jednu pri bývalom ľahkom vojenskom opevnení z 1.ČSR nad spomínanou železnicou. 

 Navrhnuté prvky turistickej infraštruktúry plánujú realizovať z finančných prostriedkov 

získaných projektom a z vlastných zdrojov. 

 Pán starosta má len jednu pripomienku a to takú, že sa obáva, že po vysadení lavičiek 

bude neporiadok. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus sa pýta aký nápis bude na informačnej tabuli, nakoľko 

o tom môže rozhodnúť len OZ. Navrhuje predložiť návrh popisu informačných tabúľ. 

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

 

b) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gemerská Hôrka – Združenie pro Korona 

Zruženie pro Korona žiada o poskytnutie dotácie z rozpočtu obe Gemerská Hôrka na 

celoročné výdavky zboru v sume 1 500,0 Eur. 

 Pán starosta sa pýta OZ aký majú návrh? Pán PhDr. Alexadner Ambrus navrhuje sumu 

300,- Eur. Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje 1000,- Eur. 

 Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalší návrh pán starosta dáva hlasovať 

o poskytnutie dotácie pre Združenie pro Korona v sume 1 000,-Eur. 

HLASOVANIE: ZA 3, PROTI 1, ZDRŽAL SA 2 / PRÍTOMNÍ 6 

 

c) Žiadosť Valérie Vargovej – o pridelenie nájomné bytu  

Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je matkou dvoch maloletých detí, s manželom sa 

rozvádza a momentálne nemá kde bývať. Od decembra 2020 už býva v jednom z nájomných 

bytov a spláca všetky náklady spojené s touto formou bývania na čas a bez omeškania. 

 

 



d) Žiadosť Jána Lassána o pridelenie dvojizbového nájomného bytu 

Ján Lassán žiada o pridelenie dvojizbového bytu č.6. Momentálne je nájomca 

jednoizbového bytu ale nakoľko sa zmenila jeho rodinná situácia predmetný dvojizbový byt č. 

6 by viac vyhovoval jeho potrebám. 

 Podľa pána starostu pani Valéria Vargová má zmluvu s Tomášom Šofrankom do konca 

decembra tohto roka. Pán kontrolór ale tvrdí, že pani Valéria Vargová nemá žiadne právo na 

užívanie tohto bytu. Pýta sa či má v obci evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt? Podľa Ing. 

Eleonóry Iván nie je v obci evidovaná ani na trvalom ani na prechodnom pobyte. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrus sa zaujíma či momentálne pán Ján Lassán žije s niekým 

v spoločnej domácnosti. Pán Marek Szabó Dózsa nemá také informácie. 

 Pán starosta dodáva, že pánovi Tomášovi Šofrankovi už bola odpojená aj elektrina. Pán 

Marek Szabó Dózsa sa zaujíma či mu išla výzva na zaplatenie dlhu z nájmu. Podľa pána starostu 

bol vyzvaný iba slovne. 

 Podľa pána PhDr. Alexandrea Ambrusa do 2 mesiacov hoci komu môže obec vypovedať 

zmluvu bez udania dôvodu. Navrhuje aby Valéria Vargová naďalej ostala nájomníčkou bytu č.6 

a Tomášovi Šofrankovi nech sa zruší nájomná zmluva. 

 Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje si preštudovať VZN o možnostiach zrušenia nájomnej 

zmluvy a na základe toho urobiť rozhodnutie. 

 Pán Róbert Vajda navrhuje aby pani Valéria Vargová opustila nájomný byt a Tomáš 

Šofranko nech znáša náklady spojené s bývaním. 

 Odchod Gejza Milku o 19:05 hod. Počet prítomných poslancov je 5. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl navrhuje zistiť či je opodstatnený dôvod na zrušenie nájomnej 

zmluvy, ak nájomca uzavrie nájomnú zmluvu s druhou osobou. Tiež zdieľa názor ostatných 

poslancov o preštudovaní VZN a túto otázku vyriešiť na ďalšom zasadnutí OZ. 

HLASOVANIE: ZA 5 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 5 

 

   

K bodu 9: Diskusia 

 Pán starosta sa obracia na OZ so žiadosťou o povolenie na výrub stromu pri 

zdravotnom stredisku z dôvodu, že predstavuje nebezpečenstvo na samotnú stavbu aj na 

obyvateľov. Povolenie na výrub stromu už obec má. 



HLASOVANIE: ZA 2 , PROTI 3, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 5 

 Pán starosta oboznamuje OZ s novou výzvou o rozšírenie a zateplenie materskej školy, 
dodáva že je 5 % spoluúčasť. Pán Ing. Zoltán Tömöl sa informuje, či obec zápasí 
s nedostatočnou kapacitou v materskej škole. Podľa pána starostu z dôvodu zmeny zákona na 
základe ktorého, každý predškolák je povinný nastúpiť do materskej školy, materská škola 
nemá dostatočnú kapacitu na prijatie všetkých detí, jedná sa cca o 10 detí. Pán starosta 
dodáva, že v minulosti sa vypracoval projekt na rozšírenie materskej škôky. Podľa PhDr. 
Alexandra Ambrusa poslanci nerozhodli o rozširovaní materskej škôlky, kto o tom rozhodol 
ako má vyzerať projekt. Pýta sa kto vypracoval projekt a na základe koho? Pán starosta tvrdí, 
že žiaľ také sú podmienky výziev, že človek musí mať vopred pripravený projekt aby nedošlo k 
zmeškaniu výzvy. Pán Ing. Zoltán Tömöl sa zaujíma do kedy treba podať výzvu? Zatiaľ ešte nie 
je výzva – dodáva pán starosta. 

 OZ rozhodlo, že otázku rozširovania a zateplenia materskej školy prerokuje na ďalšom 
zasadnutí OZ. 

HLASOVANIE: ZA 5 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 5 

 Pán Róbert Vajda sa pýta ako chce  MILK-AGRO spol. s.r.o. stavať na odkúpenom 
pozemkom od Jozefa Nagya, nakoľko podľa jeho dostupných informácií pokiaľ nie je 
v územnom pláne, že sa jedná o stavebný pozemok tak sa tam stavať nedá. Pán PhDr. súhlasí 
s pánom Róbertom Vajdom a dodáva, že z dôvodu toho, že musia prechádzať cez pozemok 
Magyarovcov, ktorí im to nedovolia, zbúranie domu a následná stavba nemôže byť 
zrealizovaná. 

 Pán starosta oboznamuje poslancov, že obec získala po viacnásobnej žiadosti od 
Ministerstva vnútra nové požiarne vozidlo. Pán Marek Szabó Dózsa je zvedavý nato , kto bude 
zodpovedný za neho, taktiež dodáva, že požiarna zbrojnica je využívaná na zábavu. Podľa pána 
starostu sa plánuje schôdza a tieto otázky sa budú prešetrovať.  

 Pán starosta informuje OZ ohľadom cenovej ponuky na majetkovo-právne 
vysporiadanie nehnuteľnosti v kú. Gemerská Hôrka – cesta: E-KN p.č. 1048-2013/984 jedná sa 
o pozemky na pod cestou za futbalovým ihriskom až po Feboru. Zároveň dodáva, že cena práce 
je 4 990,-Eur. Podľa Mareka Szabó Dózsu v prvom rade treba zistiť aká je šanca, že všetci 
majitelia budú súhlasiť s predajom pozemku v prospech obci.  

HLASOVANIE: ZA 5 , PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 5 

 

 

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 03.06.2021 

 

 

 

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

 

 

 

   Ing. Tibor Balázs 

      starosta obce 

 

  

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

 

 

 

 


