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

XXII. zasadnutie, konaného dňa 15.03.2018 

–––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (viď. príloha)  
Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 
Poslanci :   5 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :  2 poslanci OZ : Ing. Balázs Štefan - ospravedlnený 
p. Hanžlová Alžbeta - neospravedlnená    

Ďalší prítomní:  Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Kardos 
   Zapisovateľka : p. Angela Lenkeiová  

Verejnosť:  Alexander Ambrus  
     

  
  
    
PROGRAM:  

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Zloženie sľubu poslancov náhradníkov 
5. Plnenie rozpočtu za rok 2017 
6. Stav hospodárenia Hôrky s.r.o. – Gemerská Hôrka za rok 2017  
7. Prerokovanie došlých žiadostí 
8. Návrh rozpočtu na rok 2018 
9. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov 
10. Rôzne 
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 5 a zasadnutie OZ je 
uznášania schopné. Zároveň navrhol zmenu v programe zasadnutia tak, aby sa zloženie 
sľubu poslancov náhradníkov uvedených v bode 4 presunul na bod 2, a ostatné body 
programu sa posunuli o jeden bod nižšie. 
 
 
K bodu 2. Zloženie sľubu poslancov náhradníkov 
 
 
 Starosta obce zdôraznil, že podľa § 25 odseku 2 bodu g) zákona č.369 / 1990 
o obecnom zriadení dvaja poslanci ( menovite p. Milko Gejza a p. Vajda Róbert ) si neplnili 
základnú kardinálnu  povinnosť poslanca OZ tým, že sa nezúčastnili zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce po dobu 365 dní (jeden rok), a uplynutím tejto lehoty dochádza priamo 



Strana 2 z 7 

zo zákona (ex-lege) k zániku ich funkcií poslancov OZ. V zmysle § 192 ods.1 zákona č. 
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ak zanikol mandát poslanca obecného 
zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 
 V súlade s ustanoveniami § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci 
Gemerská Hôrka do obecného zastupiteľstva  a starostu obce konaných dňa 15.11.2014, 
ako náhradníci na uprázdnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom 
obvode nastupujú p. Baltisková Mária a p. Szabó-Dózsa Marek. 
 Následne p. Baltisková Mária a p. Szabó-Dózsa Marek zložili sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva a obdŕžali od starostu obce poslanecký mandát.  
   
 
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice 
 
 
 Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Angelu Lenkeiovú a za overovateľov 
Ing. Alexandra Bodnára  a Ing. Ondreja Bodnára.   

Poslanci hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
 

HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5. 
 

 
K bodu 4.  Schválenie programu zasadnutia 
 
  
 Starosta predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný 
v pozvánke aj s navrhnutou zmenou uvedenou v bode 2.  
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k prednesenému a takto upravenému návrhu 
programu pripomienky, tú v prednesenom rozsahu schválili. 

  
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5. 

 
 

K bodu 5. Plnenie rozpočtu za rok 2017 
 
 

Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby sa vyjadrili k plneniu rozpočtu za rok 
2017, ktorý bol poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k prednesenému a rozposlanému 
plneniu rozpočtu za rok 2017 pripomienky, tú v prednesenom rozsahu poslanci OZ zobrali 
na vedomie. 

 
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5 

 
 
K bodu 6. Stav hospodárenia Hôrky s.r.o. – Gemerská Hôrka za rok 2017 
 
       Starosta informoval poslancov, že hospodárenie Hôrky s.r.o. – Gemerská Hôrka za 
rok 2017 bolo – 5.215,52 EUR. Ďalej informoval poslancov, že v januári 2018 bolo 
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hospodársky výsledok – 1.608,- EUR, čo bolo v značnej miere spôsobené vyplatením 
odstupného odchádzajúcim zamestnancom spoločnosti. Za to isté obdobie malo 
pohostinstvo hospodársky výsledok – 231,- € a kaderníctvo + 37,-€, za február 2018 ešte 
neboli vykázané výsledky. 
Pripomienky poslancov: 
Ing. Tömöl: Navrhol začať s likvidáciou s.r.o.-čky a prevádzkovať kultúrny dom s určitou 
dotáciou z obecného rozpočtu. 
Ing. Bodnár O.: Je za riešenie momentálneho stavu a treba sa rozhodnúť, ako ďalej. 
Neočakáva, že v ďalšom období bude plusový hospodársky výsledok, avšak je za 
zachovanie prevádzky kultúrneho domu. Zdôraznil aj protiprávny stav bez konateľa. Žiada 
predostretie vykrytia straty za rok 2017 pred valné zhromaždenie. 
Ing. Bodnár A.: Navrhol preveriť na daňovom úrade možnosť fungovania s.r.o.-čky pri 
obecnom úrade. Nevidí momentálne možnosť vykonávania takej aktivity, ktorá dokáže 
dostať s.r.o.-čku do plusu. 
Uznesenie : prerokovanie a schválenie výsledkov Hôrky s.r.o. na najbližšom zasadnutí OZ 
a preverenie možnosti a limity podľa podmienok daňového úradu a finančných zákonov. 

   
 

HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5 
 
 
K bodu 7. Prerokovanie došlých žiadostí 
 

Starosta obce informoval poslancov o došlých žiadostiach : 
7.1 Od Futbalového klubu Gemerská Hôrka – žiadosť o dotáciu na činnosť na 18.000,-

€. V rozpočte na rok 2018 je naplánovaných 17.000,-€. 
Pripomienky poslancov: 
Ing. Tömöl Z.: Aký je stav s ihriskom, aké sú momentálne výsledky mužstva, a na čo sa 
použila vlaňajšia dotácia od VsFZ Košice ? 
Ing. Balázs T.: Ihrisko sa vracia do pôvodného stavu, chyba už len osadiť časť zábradlia 
striedačky a lavičky. Výsledky mužstva v jesennej časti boli slabšie, ale všetky zápasy 
mužstvo odohralo mimo domáceho prostredia, čiže v jarnej časti súťaže budú všetky 
zápasy hrané v domácom prostredí. Financie z dotácií od VsFZ Košice sa použili na 
stavebné úpravy budovy prezliekarní. 
Ing. Bodnár O.: Nie je za to, aby obec dotoval futbal vo výške 17.000,-€ aj kvôli potrebe 
financií pre kultúrny dom. Treba predložiť pred zastupiteľstvo čerpanie dotačných financií 
za rok 2017. 
Ing. Bodnár A.: Tak, ako bolo dohodnuté predtým, treba predložiť čerpanie a poskytovať 
ďalšiu dotáciu postupne po kvartáloch.  
7.2 Od speváckej skupiny Pro Korona – žiadosť o dotáciu na činnosť na 1.000,-€ 
Ing. Tömöl Z.: Navrhuje postupovať ako pri FK Gemerská Hôrka, čiže schváliť až po 
predložení čerpania za rok 2017. 
7.3 Od Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami – žiadosť o dotáciu na 100,-€ 

Odsúhlasené s tým, že dotáciu v rovnakej výške je potrebné poskytnúť aj pre druhú 
skupinu dôchodcov – pre Klub dôchodcov 
 
                              HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5 
 
 
7.4 Od Szabadovej Kataríny a Csontosovej Ireny – žiadosť o jedno rázovú finančnú 
výpomoc z dôvodu zhorenia strechy ich rodinného domu. 
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Poslanci OZ odsúhlasili jedno rázovú finančnú výpomoc vo výške 3.000,-€, avšak 
s podmienkou, aby sa preverila a upresnila forma poskytnutia výpomoci. 
 
                               HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5 
 
7.5 Od Ötvösa Alexandra ml. – žiadosť o prenájom bývalej predajne výrobkov SCA 
v ubytovni Unimo na skladovacie účely – priestory o rozmere 4,25 m  x  6.60 m  
Ing. Bodnár O.: Je potrebné zistiť, čo tam chce skladovať, a či skladovať, alebo predávať, 
a na akú dobu. 
Ing. Bodnár A.: V každom prípade to prinesie pre obec len dobré. 
Ing. Tömöl: Je potrebné stanoviť nejakú cenu a je možné vychádzať z ceny pre bývalú 
výdajňu výrobkov pre SCA. 
Ing. Bodnár O.: Treba pozrieť podobné prenájmy cez internet , dojednať so záujemcom 
a podpísať zmluvu o prenájme. 
 

 
K bodu 8. Návrh rozpočtu na rok 2018 
 
 
 Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 
2018, ktorý bol poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou. 
Pripomienky poslancov: 
Ing. Bodnár O.: Navrhuje navýšenie rozpočtu na kultúru a kultúrny dom, a upraviť (znížiť) 
čiastku na šport 
p. Baltisková : navrhuje vyčleniť čiastku na kamerový systém 
Ing. Tömöl : Informoval sa ohľadne investičných nákladov zahrnutých do návrhu rozpočtu 
 
Uznesenie : prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018 po úprave  čiastok na 
šport a kultúru na najbližšom zasadnutí OZ    
 

HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5 
 

 
K bodu 9. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov 
 
 
Starosta obce informoval o nasledovných stavoch prebiehajúcich projektov : 
 

9.1 Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu – Bolo odovzdané 

stavenisko dodávateľskej firme, ktorá zahájila práce na Kultúrnom dome v januári 

2018. Doteraz zrealizovali osadenie predsadenej steny a teda aj zateplenie 

suterénu budovy v miestnostiach tzv. baru a ostatných priľahlých miestnostiach 

baru zo strany kúpaliska. Tento týždeň im došli osvetľovacie telesá, ktoré postupne 

začínajú vymieňať v jednotlivých miestnostiach tak, aby neobmedzovali prevádzku 

KD, tak isto začali so stavaním lešenia a došli im aj tepelno – izolačné materiály na 

fasádu. 

 

9.2 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 

katastrálny odbor žiadosti na zápis do katastra nehnuteľností. Momentálne čakáme 
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na tretiu zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom na odkúpenie pozemkov pre 

samotný zberný dvor.  

 

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

fond rozvoja bývania ako aj na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

o schválenie projektového zámeru na výstavbu 11 b.j. nájomných bytov. Po ich 

schválení – pravdepodobne v máji-júni sa môže rozbehnúť realizácia stavby, 

nakoľko je platné stavebné povolenie a prebehlo aj verejné obstarávanie na 

dodávateľa samotnej stavby. 

 

9.4 Rekonštrukcia strechy Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským – 

v januári 2018 sme obdŕžali zmluvu od ministerstva vnútra o poskytnutí dotácie na 

vylepšenie nepriaznivých sociálnych podmienok rómskej menšiny, kde sme sa 

uchádzali o rekonštrukciu strechy základnej školy s VJS. Z pôvodne žiadaných 

15.000,-EUR sme dostali zazmluvnených 11.000,-EUR, z ktorých na rekonštrukciu 

strechy školy takto pripadá 8.685,40 EUR. Teraz uskutočňujeme výberové konanie 

na dodávateľa stavby.  

 

9.5 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – 1. februára sme obdŕžali od ministerstva 

vnútra oznámenie o pridelení dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice dotáciu 

vo výške 30.000,- EUR. Podľa projektu cena rekonštrukcie mala byť vo výške 

39.306,19 Eur, výberovým konaním úspešná firma získala zákazku za 38.285,15 

EUR, takže spoluúčasť obce pri tomto projekte by mala byť vo výške 8.285,15 EUR. 

Momentálne čakáme na predloženie zmluvy o NFP od ministerstva vnútra, aby sme 

uvedenú akciu mohli rozbehnúť. 

 

9.6 Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome – Na zastrešenie pódia sme zaslali 

žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR vo výške 

13.500,- EUR pri minimálne 5% spoluúčasti obce z celkových výdavkov 15.000,- 

EUR, teda 1.500,- EUR. Projektovaná cena zastrešenia bola stanovená na 

15.787,71 EUR. 

 

9.7 Vybudovanie parčíka vedľa autobusovej zastávky – V rámci Programu obnovy 

dediny sme požiadali Slovenskú agentúru životného prostredia o poskytnutie 

dotácie v sume 5.000,- EUR pri minimálne 10% spoluúčasti obce, na vybudovanie 

parčíka vedľa autobusovej zastávky (bývalé pozemky Bastyúrovcov). Projekt na 

parčík bol vypracovaný na hodnotu 7.512,59 EUR, takže pri úspešnosti podaného 

projektu by obec musela zadotovať na parčík v závislosti od výberového konania 

maximálnu sumu 2.512,59 EUR. Momentálne čakáme na rozhodnutie SAŽP. 

 

9.8 Výstavba multifunkčného ihriska – Úrad vlády SR v januári 2018 vyhlásil výzvu 

na výstavbu multifunkčných ihrísk. Vzhľadom na to, že sme o ihrisko uchádzali 

aj v roku 2015, a máme naňho vypracovaný projektovú dokumentáciu, podali sme 

žiadosť o poskytnutie dotácie aj v tomto roku vo výške 40.000,-EUR (maximálne 

možná žiadaná výška). Celková hodnota projektu podľa PD činí 80.941,-EUR, 

spoluúčasť obce by teda bola maximálne  40.941,- EUR.  
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9.9 Zateplenie budovy Obecného úradu a výmena stavebných otvorov – vo 

februári 2018 bola vyhlásená v rámci Envirofondu výzva na Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

(pre najmenej rozvinuté okresy), v rámci ktorej sa chceme zapojiť o výmenu 

stavebných otvorov na budove OÚ vrátane zateplenie jej obvodových stien. Jedná 

sa o dotáciu vo výške do 200.000,-EUR pri 5% spoluúčasti obce. Momentálne sa 

robí na projektovej dokumentácií. 

 

9.10 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. 

 

9.11 Rekonštrukcia budovy Maďarského baraku na denný stacionár – na 

danú budovu na základe požiadavky obecného zastupiteľstva bola vypracovaná 

štúdia, na základe jej prerokovania boli oslovení projektanti o preverenie možnosti 

realizácie denného stacionára v uvedenej budove. Projektanti momentálne 

preverujú možnosti realizácie u RÚVZ a u HaZZ.  

 
9.12 Zakrytie otvoreného dažďového rigolu popri hlavnej ceste – Rozbehli 

sme vypracovanie realizačného projektu a po jej obdržaní plánujeme realizovať 

v tomto roku realizáciu časti zakrytia a vytvorenia chodníka v sume cca 5.000,-€. 

 

9.13 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 

spotrebe el. energie. Celková doba „vyrovnania hodnoty modernizácie“ by bola 12 

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

 

Ing. Bodnár O.: Navrhol, aby sa stav týchto projektov urýchlene zverejnil na 
oznamovacích prostriedkoch obce – úradná tabuľa, oficiálna internetová stránka 
obce,... 

 

Starostom prednesenú správu o stave prebiehajúcich projektov v prednesenom 
rozsahu poslanci OZ zobrali na vedomie. 

 
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0 /prítomní 5 

 
 
K bodu 10.Rôzne + K bodu 11. Diskusia 
 
 
Ing. Bodnár A.: Tlmočil žiadosť členov klubu dôchodcov o zabezpečenie opravy 
elektrického šporáku z domu dôchodcov a zároveň upozornil na potrebu odstránenia resp. 
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výmeny starých polo vyschnutých stromov na cintoríne v časti tzv. záhrady nad dvorom 
základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 
Ing. Bodnár O.: Upozornil na potrebu doriešenia správneho fungovania ozvučenia na 
miestnom cintoríne 
 
 
K bodu 12. Záver  
 

Na záver zapisovateľka prečítala 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 16.03.2018 
 
 
 
 
Zapísala :     p. Angela Lenkeiová        .................................. 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Tibor  B a l á z s     
        starosta obce   
 
 

    

 
Overovatelia: 
   
 
 
Ing. Alexander Bodnár      ............................................ 
 
 
 
Ing. Ondrej Bodnár   ............................................ 


