
Z Á P I S N I C A 

z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 
konaného dňa 27.09.2022 v zasadačke Obecného úradu 

v Gemerskej Hôrke 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 

Poslanci :  4 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny (Peter Iván, Mgr. Nora 
Nagyová, Róbert Vajda, Ing. Zoltán Tömöl) 

Ďalší prítomní: Margita Kisfaludiová 

Zapisovateľka:   Ing. Eleonóra Iván 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Plnenie rozpočtu za II.Q.2022 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 a č.2/2022 

6. Oznámenie o zmene kódu zdroja na rozpočtových položkách 

7. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu 

8. Prejednanie VZN 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach 

9. Oznámenie s plánom kontrolnej činnosti hlavnou kontrolórkou obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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 Petra Ivána a pani Mgr. Noru Nagyovú. 

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.  

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.2022 

 

 Pán starosta skonštatoval, že plnenie rozpočtu za II.Q.2022 bol rozposlaný poslancom 
spolu s pozvánkou. Pán starosta vyzýva poslancov k pripomienkam. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl pripomienkuje nízke nedaňové príjmy z bytov. Pán starosta 
vysvetľuje, že bola poverená firma na vymáhanie týchto pozdĺžnosti no napriek tomu dlh 
nesplácajú. Ďalej dodáva, že bude musieť podniknúť kroky k vysťahovaniu dlžníkov. Pani 
kontrolórka hovorí, že jedna z možností by bola aj to, keby sa sociálne dávky vyplácali obci 
a obec by tým pádom mohla pozdĺžnosť vymáhať, ale problém je ten, že dlžník s tým musí 
súhlasiť. 

 Pán Ing. Zoltán Tömöl sa zaujíma aký je momentálne zostatok financií na bežnom účte. 
Podľa pána starostu momentálne je to cca 48 000,-Eur. Pani kontrolórka poznamenáva, že 
výška podielových daní má vzrásť do konca roka o 16 000 Eur. 

 Pani Mgr. Nora Nagyová sa informuje, či obec dostala nejaké nariadenie ohľadom 
šetrenia elektrickej energie a kúrenia. Zatiaľ ešte nie – odpovedá pán starosta.  

 Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, poslanci OZ berú plnenie rozpočtu za 
II./Q./2022 na vedomie. 

 

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

 

 



K bodu 5:  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 
a č.2/2022 

  

Pani kontrolórka vysvetľuje, že zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 je 
vlastne presun finančných prostriedkov z jednej podpoložky na druhú a zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2/2022 je povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov. Ďalej poznamenáva, že keďže dôjde do konca roka o zvýšenie podielových daní o 16 
672 Eur táto suma je zapracovaná do rozpočtu. 

 Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky pán starosta dáva hlasovať o zmene 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 a č. 2/2022. 

 

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

 

K bodu 6: Oznámenie o zmene kódu zdroja na rozpočtových 
položkách 

 

 Podľa pána starostu oznámenie o zmene kódu zdroja na rozpočtových položkách 
vyplýva z metodiky od Metodicko – pedagogického centra v rámci projektu NP POP II. – 
pedagogický asistent. 

 

 Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky poslanci OZ berú Oznámenie o zmene 
kódu zdroja na rozpočtových položkách na vedomie. 

 

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

 

K bodu 7: Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu 

 

 Pán starosta informuje, že tento bod bol vsunutý na základe návrhu pani kontrolórky, 
ktorá navrhuje spolu s účtovníčkou, aby finančné prostriedky v sume 6 453,07,-Eur 
z rezervného fondu boli použité na kamerový systém. 

 Keďže poslanci OZ nemali iné pripomienky pán starosta dáva hlasovať za návrh na 
použitie prostriedkov z rezervného fondu na kamerový systém v sume 6 453,07,-Eur. 

 

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

 

 



K bodu 8: Prejednanie VZN 1/2022 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach 

 

Pán starosta skonštatoval, že návrh VZN 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach bol rozposlaný poslancom spolu 
s pozvánkou. Vysvetľuje, že došlo k zvýšeniu príspevku v sume 5 Eur za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a taktiež k zvýšeniu výšky príspevku zákonného zástupcu na stravovanie 
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 3. finančnom pásme z dôvodu zvýšenia cien 
potravín. 

 Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky pán starosta dáva hlasovať za návrh VZN 
1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  

 

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

  

K bodu 9:   Oznámenie s plánom kontrolnej činnosti hlavnou 
kontrolórkou obce 

 

 Slova sa ujíma pani kontrolórka Margita Kisfaludiová, ktorá informuje OZ načo bude 
zameraná jej kontrolná činnosť v II. polroku 2022. 

1. následná finančná kontrola v zmysle zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite: 

a) kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na obci Gemerská Hôrka 

b) kontrola čerpania poskytnutých dotácií za rok 2022 

2. kontrola zameraná na dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR – 
vypracovanie vnútorných smerníc VZN pre Obecný úrad a organizácie obce Gemerská Hôrka 

3. kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov najmä v nadväznosti na ustanovenia § 92 Podlimitné zákazky s využitím 
elektronického trhoviska 

4. kontrola plnenia uznesení OZ 

5. kontrola, vybavovanie a evidencia sťažností a petícií 

6. kontrola uverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok a uverejňovanie zákaziek verejného 
obstarávania 

7. kontrola vykonávaná na základe vznesených požiadaviek obecného zastupiteľstva 

8. kontrola, ktorá vzišla z podnetov poslancov obecného zastupiteľstva a na základe 
poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky. 



Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Gemerská Hôrka 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 v zmysle §18f 
odst.1) písm. c.) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred 
jeho samotným schválením v obecnom zastupiteľstve 

2. Kontrola výročnej správy obce za rok 2021 

3. Vypracovanie ročnej správy hlavného kontrolóra za rok 2022 

4. Príprava a predkladanie návrhov na nové Všeobecne záväzné nariadenia a smernice 
obce Gemerská Hôrka v nadväznosti na platné zákony SR 

 

Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky pán starosta dáva hlasovať o pláne 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. 

 

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

 

K bodu 10: Rôzne 

 

1) Žiadosť Christofera Lovaša o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého 
dospelého 

 Christofer Lovaš týmto žiada Obecný úrad o vyplatenie príspevku na osamostatnenie 
sa mladého dospelého podľa § 69 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a taktiež ods. 3 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov. 

 Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky pán starosta dáva hlasovať 
o poskytnutie príspevku pre Christofera Lovaša na osamostatnenie sa mladého dospelého 

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

 

2) Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Mária Csókaová 

 

 Mária Csókaová žiada o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Gemerská Hôrka 
parcely C č. 645/3 vo výmere 50 m2. Ako dôvod jej žiadosti uvádza, že na prenajatom pozemku 
bude sprevádzkovanie bufetu a to v podobe prenosnej unimobunky. Unimobunka je 
prenosná, avšak pozemok, ktorý je v momentálnom stave nevyhovuje na jej položenie. Z toho 
dôvodu žiada obec aby im dovolila urobiť betónový podklad na uloženie unimobunky a to 
v nasledujúcom zmysle:  



- výkop 6 jám v rozmeroch 1m x 1m 

- uloženie šalovacej tvárnice – Kaiser 

- zalievanie betónom 

Týmto sa zaväzuje, že v prípade ukončenia prevádzky dá celý prenajatý pozemok do 
pôvodného stavu. 

Pán starosta vysvetľuje poslancom OZ, že ide o pozemok oproti 5 bytovým jednotkám. 

Pán Róbert Vajda sa pýta, aká by bola výška prenájmu za pozemok? Podľa pána 
starostu to je na rozhodnutí poslancov OZ. Pani Mgr. Nora Nagyová sa informuje aká je teraz 
hodnota pozemku na 1 m2? cca 5 Eur na 1m2 na rok– odpovedá pán starosta.  

Pán Ing. Zoltán Tömöl je toho názoru, že žiadosť v takejto forme nie je kompletná, 
pretože nepoznáme detaily, kde presne na tej parcele bude unimobunka položená, z akej 
strany bude zásobovanie, preto žiada o doplnenie žiadosti. 

 

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

 

3) Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 Starosta obce žiada o schválenie vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 
za roky 2021 a 2022 v rozsahu maximálne 40 dní z dôvodu skončenia funkčného obdobia. 
Dôvodom nevyčerpanej dovolenky bola pracovná vyťaženosť pri realizácii projektov. 

 Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky pán starosta dáva hlasovať o schválení 
vyplatenia náhrady platu starostu obce – Ing. Tibora Balázsa za nevyčerpanú dovolenku: za 
roky 2021 a 2022 v rozsahu max. 40 dní. 

 

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

 

K bodu 11: Diskusia 

 Pani Mgr. Nora Nagyová sa pýta, či je možné usporiadať Halloweensky ples 
a Silvestrovský ples ? Nevidím v tom žiadny problém – odpovedá pán starosta. Pani Mgr. 
Nagyová informuje poslancov OZ, že v rámci Občianskeho združenia Horkai sa zapojili do 
grantovej výzvy Tvoríme lepšiu budúcnosť v sume 3 000,-Eur. Výzva je zameraná na podporu 
a rozvoj športu, zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt, podpora výchovy a vzdelávania, 
ochrana a tvorba životného prostredia. 

 

 



K bodu 12:  Záver 

 

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

V Gemerskej Hôrke, dňa 27.9.2022 

 

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

 

  Ing. Tibor Balázs 

                    starosta obce 

 

Overovatelia: 

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

 

Mgr. Nora Nagyová                   ............................................ 


