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Z Á P I S N I C A 

z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 

konaného dňa 09.07.2020 v zasadačke Kultúrneho domu 

v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs 

Poslanci :  7 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní: Angela Lenkeiová, Ádám Gabriel, Ádámová Judita, Hajdú Roland, 

Hinduliaková Helena, Szabóová Katarína, Tóth Tibor 

Zapisovateľka:   Ing.Eleonóra Iván 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Zloženie sľubu poslanca náhradníka 
5. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
6. Schválenie došlých žiadostí 
7. Prejednanie stavu projektov 
8. 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. 
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K bodu  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu 
Obecného úradu a za overovateľov pána Róberta Vajdu  a pána Petra Ivána. 

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 starosta z dôvodu prítomných občanov, ktorí majú pripomienky k projektom 
navrhuje, aby sa poradie programu upravilo nasledovne: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Prejednanie stavu projektov 
5. Zloženie sľubu poslanca náhradníka 
6. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
7. Schválenie došlých žiadostí 
8. Diskusia 
9. Záver 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  k prednesenému programu 
pripomienky, ten v prednesenom rozsahu schválili. 

 

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

 

K bodu 4: Prejednanie stavu projektov 

 Pán starosta pripomína, že sa jedná o 2 projekty v tomto roku 

1) Zateplenie budovy dôchodcov 
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2) Asfaltovanie miestnej komunikácie 
 

Pán starosta informuje poslancov OZ a ďalších prítomných, že asfaltovanie sa bude skladať 
z 2 častí:   

1. časť: asfaltovanie od č. domu 313 po JRD – hrúbka asfaltu 6 cm 

2. časť: od JRD smerom po hlavnú cestu smerom na Bohúňovo – hrúbka asfaltu 10 cm 

Pán starosta dáva do vedomia, že generálny dodávateľ prác a víťaz VO bude prítomný 
v utorok 14.7.2020 o 9.00 hod. ak by občania mali nejaké pripomienky. 

Pani Katarína Szabóová má námietky voči asfaltovaniu a zdôrazňuje, že sklon cesty bude 
treba dať na opačnú stranu. Navrhuje, aby bol starý asfalt rozbúraný alebo navrhuje osadiť 
žľaby od domu pani Viczénovej po dom pani Jankóovej. 

Pán Tibor Tóth taktiež zdôrazňuje, že zdvihnutie cesty o 6 cm bude mať za následok, že 
dažďová voda bude pritekať do jeho obydlia. Takisto spomína, že v dôsledku zdvihnutia cesty 
nebude môcť vychádzať autom z dvora. Pýta sa pána Ing. Zoltána Tömöla aký on má nato 
názor? Pán Ing. Zoltán Tömöl tiež naznačuje, že to nevidí ako dobré riešenie a že on na 
minulom zastupiteľstve spomínal, že či občania nemajú voči asfaltovaniu pripomienky. 

Pani Ádámová Jutka a pán Peter Iván zdieľajú názor páni Kataríny Szabóobej a Tibora 
Tótha, a zdôrazňujú, že len osadenie nového asfaltu bez zafrézovania a bez žľabov nie je dobré 
riešenie. 

Pán starosta pripomína, že na asfaltovanie dostali peniaze v sume 45 000,-Eur a žiaľ to 
stačí iba na potiahnutie nového asfaltu na frézovanie nie. 

Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje aby spravili len 1. časť teda od domu č. 313 po JRD ale 
so zafrézovaním. Pán Ing. Zoltán Tömöl ale naznačuje, že i tak by boli vysoké náklady. 

Pán Hajdú Roland dáva do pléna otázku: Prečo danú vec neriešili s občanmi pred 
vytvorením projektu? 

Pán Róbert Vajda konštatuje, že žiaľ to funguje tak, že projektant len vytvorí projekt 
a nepríde zmapovať situáciu. 

Pán starosta vysvetľuje, že jeho úmysel bol myslený v dobrom, lebo ulica je 
v katastrofálnom stave. Navrhuje aby financie v sume 45 000,-Eur boli využité na inú ulicu. 

Podľa Tibora Tótha by bolo dobré aby na ulici bola umiestnená tabuľa: Zákaz vstupu pre  
kamióny a traktory. Informuje OZ, že žiaľ denne  tam premáva množstvo kamiónov a traktorov 
pričom oni majú vyhradený vchod do JRD od hlavnej cesty. Upozorňuje, že pokiaľ dôjde 
k asfaltovaniu ulice tak s určitosťou nový asfalt zničia. 
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Pán PhDr. Alexander Ambrús navrhuje aby pán starosta rokoval s projektantom on je 
v tomto smere kompetentný. Pýta sa pána starostu, že kedy sa plánovalo so začatím prác. 
Podľa pána starostu práce sa mali začať onedlho. 

Pani Szabóová Katarína navrhuje aby sa teda vyčlenila nová ulica napr. ulica od 
Pohostinstva smerom na ulicu Pri Potoku a poprípade ešte zo zostávajúcich peňazí zaplátať 
výtlky na ulici JRD. 

Na OZ sa zúčastnila aj pani Helena Hinduliaková, ktorá upozorňuje na neudržiavané ulice 
v obci, na množstvo odpadu na uliciach, na zanedbané jazierko pri autobusovej zastávke. 
Navrhuje aby obec osadila viac smetných nádob. 

OZ berie na vedomie stav prebiehajúcich projektov.  

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

  

K bodu 5: Zloženie sľubu poslanca náhradníka 

 Pán starosta oboznamuje poslancov, že pani Annmária Giczei z dôvodu nezlučiteľnosti 
funkcie sa dňa 30.6.2020 vzdala mandátu poslanca. Pán starosta oznamuje poslancom, že 1. 
náhradník, ktorého oslovili bol Ing. Ladislav Sipos, ktorý funkciu neprijal. Druhým náhradníkom 
bola Mgr. Nora Nagyová, ktorá sa ujala funkcie poslanca. 

 Pán Róbert Vajda sa pýta pána starostu či pán Ing. Ladislav Sipos svoje rozhodnutie 
oznámil písomne. Pán starosta predkladá OZ oznámenie o vzdaní sa funkcie mandátu poslanca 
pána Ing. Ladislava Siposa. 

 Pán Róbert Vajda sa informuje akú funkciu má momentálne pani Annamária Giczei a či 
netreba nato výberové konanie, ďalej sa zaujíma z čoho sme vychádzali pri určení platu. Podľa 
pána starosta funkcia pani Annamárie Giczei je Administratívny pracovník-referent 
podnikateľských činnosti a pri určení jej mzdy sme vychádzali podľa zákona č. 553/2003 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús upozorňuje pána starostu, že mali informovať občanov, 
že dôjde k zmene poslanca a to vyvesením oznámenia o odstúpení mandátu na úradnej tabuli. 
Ďalej spomína, že pán Ing. Ladislav Sipos sa mal vzdať funkcie poslanca pred Obecným 
zastupiteľstvom z dôvodu, že neprijímanie výkonu mandátu poslanca by bolo podložené aj 
zápisnicou. 

 Pán Róbert Vajda kritizuje pána starostu, že poslanci neboli oboznámení dopredu, že 
pani Annamária Giczei sa vzdá funkcie poslanca, ďalej mu vytýka, že do ničoho nie sú zapojení 
a sú postavení pred hotovú vec. Oznamuje mu, že už na minulom zasadnutí OZ pred 2 
týždňami ich mal upozorniť na túto skutočnosť. Pán starosta sa bráni tým, že bolo zrejmé, že 
pani Annamária Giczei sa musí vzdať funkcie poslanca z dôvodu nezlúčiteľnosti mandátu 
poslanca a pracovnoprávneho vzťahu k obci. Pán starosta spomína, že on oslovil pána Ing. 
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Ladislava Siposa,  bolo mu vysvetlené čo všetko funkcia poslanca obnáša. Informoval ho, že 
nastupuje za pani Annamáriu Giczei, ktorá mala na starosti kultúrnu komisiu. Na základe 
týchto skutočností sa pán Ing. Ladislav Sipos vzdal funkcie mandátu poslanca. Pán Róbert 
Vajda ho  ale upozorňuje, že pán Ing. Ladislav Sipos nemusel prijať kultúrnu komisiu mohli ho 
zaradiť inde.  

 Starosta prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a novozvolený 
poslanec pani Mgr. Nora Nagyová skladá sľub podpisom pod text. 

 Zložením sľubu náhradníka Mgr. Nory Nagyovej za poslankyňu sa počet prítomných 
poslancov OZ zvýšil na 7. 

 

K bodu 6: Schválenie rozpočtu na rok 2020 

  Starosta predložil upravený rozpočet na rok 2020, ktorý bol rozposlaný poslancom 

spolu s pozvánkou. 

 Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta pána starostu v akej výške je odstupné pre 

zamestnancov Hôrky s.r.o. Podľa pána PhDr. Alexandra Ambrúsa od účtovníčky sa doteraz 

presnú sumu nedozvedel. Pán Ing. Štefan Kardos sa informuje v čom spočíva príčina 

problému? Pán PhDr. Alexander Ambrús nevie prečo tieto informácie neboli stále dodané.  

 Pán Marek Szabó Dózsa sa informuje, že o koľko zamestnancov sa jedná? Ide o 5 

zamestnancov, odpovedá pani Annamária Giczei. Ďalej sa pán Marek Szabó Dózsa zaujíma, že 

či bude patriť odstupné aj pre pani Annamáriu Giczei, keďže ona bude patriť pod obec resp. 

svoje zamestnanie nestratila. Podľa PhDr. Alexandra Ambrúsa má na odstupné právo, pretože 

došlo k likvidácií. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús dáva do vedomia, že od roku 2012 sa v Kultúrnom dome 

nevykonala žiadna inventúra. Oznamuje poslancom, že colný úrad dovolil predaj skladových 

zásob, čo podľa jeho odhadu je v sume cca 2000,-Eur. 

 Pani Annamária Giczei predkladá OZ výpočet miezd a odstupného v sume 18 456,-Eur.  

 Pán PhDr. Alexander Ambrús nesúhlasí s pracovným úväzkom pani Annamárie Giczei, 

podľa neho momentálne v Kultúrnom dome nie je toľko práce a určená mzda v sume 800,- Eur 

v hrubom je veľa. Navrhuje aby sa jej úväzok znížil na 4-6 hod denne. Pani Annamária Giczei 

argumentuje tým, že vykonáva aj upratovacie práce. Pán PhDr. Alexander Ambrús ale tvrdí, že 

keď ona je vo funkcii administratívny pracovník-referent podnikateľských činností nemá čo 

vykonávať upratovanie, preto sa pýta aká je jej náplň práce? Pani Annamária Giczei sa pýta 

pána PhDr. Alexandra Ambrúsa, že prečo pred 2 týždňami jej navrhol plat vo výške 1000,-Eur 

v hrubom. Bolo to len vyplnenie riadku v rozpočte, ako upozornenie pre pani účtovníčku, že 

sa musí rátať aj so mzdou pre zamestnanca v Kultúrnom dome.- odpovedá pán PhDr. 
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Alexander Ambrús. Pán starosta dodáva, že z nájmov priestorov v Kultúrnom dome budeme 

vedieť aspoň z časti vykryť plat pani Annamárie Giczei. Pán Ing. Zoltán Tömöl nesúhlasí so 

znížením úväzku pani Annamárie Giczei. Pán PhDr. Alexander Ambrús zároveň dodáva, že 

úväzky na 6 hod/denne sa mohli znížiť už pred rokmi možno by potom nemuseli riešiť 

likvidáciu. Pani Mgr. Nora Nagyová pripomína, že pokiaľ by obec mala platiť za výzdobu 

miestností, ktorú vykonávala pani Annamária Giczei svojvoľne, tak by to obec stála nemalé 

peniaze. Ďalej dodáva, že pán PhDr. Alexander Ambrús  nevie čo všetko obnáša usporiadanie 

kultúrnych akcií. Pán PhDr. Alexander Ambrús ale oponuje tým, že zato bola predsa platená, 

to bola jej práca. Pán Marek Szabó Dózsa dodáva, že to treba prediskutovať. Dáva do pléna 

otázku: či bude mať nato obec rozpočet? Preto navrhuje dohodu o vykonaní práce. Pán 

starosta pripomína, že za rok mali aj 200 školení v Kultúrnom dome, takže bol naplno 

využívaný. No pán Róbert Vajda s tým nesúhlasí, pretože keby mali 200 školení ročne určite 

by neboli v mínuse. Pán PhDr. Alexander Ambrús informuje, že predošlý rok Hôrka s.r.o. 

uzavrela sumou -48 000,-Eur. Dodáva, že doteraz Hôrka s.r.o. bola v mínuse a teraz bude obec. 

Pán Marek Szabó Dózsa navrhuje, aby zvýšili nájom za prenájom miestností. Pán Ing. Štefan 

Kardos navrhuje, aby sa k tejto téme vrátili o 3 mesiace, kedy by sa spravilo vyhodnotenie. 

 Pán Gejza Milko odchádza o 18:37 hod. Počet prítomných poslancov OZ je 6. 

Pán PhDr. Alexander Ambrús upozorňuje, že otvorenie Multifunkčného ihriska mali 

vyhlásiť v miestnom rozhlase a vyvesiť oznam na nástenku, pretože podľa neho občania 

nevedia, že Multifunkčné ihrisko sa už môže využívať. Pán Róbert Vajda si myslí, že využívanie 

MI sa rozbehne skôr v chladnejších mesiacoch. 

Pán Ing. Štefan Kardos navrhuje, aby obec vyvesila zámer prenajatia majetku 

Kultúrneho domu, dodáva, že obec musí stanoviť termín do kedy sa môžu žiadosti podať,  ďalej 

navrhuje aby poslanci OZ sa zhodli, ktoré miestnosti dá do prenájmu. 

Poslanci sa po dohode rozhodli, že nasledujúce miestnosti dajú do nájmu: 

Na krátkodobý prenájom: miestnosť č.6, veľká sála Kultúrneho domu, kaviareň 

Na dlhodobý prenájom: miestnosť č. 13, miestnosť č.14, pohostinstvo, bufet pri 

kúpalisku 

Pán starosta informuje OZ, že za prenajatie miestnosti č. 13 sa už uchádzal jeden 

záujemca. 

Starosta navrhuje sumu za prenájom miestnosti č.13,14, bufet sumu 150,-Eur za 

mesiac, a pohostinstvo v sume 300,-Eur za mesiac. Podľa Mareka Szabó Dózsu a Róberta Vajdu 

je za prenajatie miestnosti pohostinstva v sume 300,-Eur málo a navrhujú to zvýšiť na sumu 

500,-Eur za mesiac. 

Na základe vyššie spomenutých pán starosta dáva hlasovať OZ o prenájme miestností:  
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Miestnosť č. 13, miestnosť č.14, bufet suma 150,-Eur/mesiac, pohostinstvo 500,-

Eur/mesiac 

 

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

 OZ sa zároveň rozhodlo, že pokiaľ bude viacero záujemcov o miestnosti, tak 
v konečnom dôsledku bude rozhodovať ponúknutá vyššia suma od záujemcov za miestnosť.  

Pán Marek Szabó Dózsa sa pýta pána starostu, kedy bol cenník za prenajatie miestnosti 

Kultúrneho domu schválený? Pán starosta ho informuje, že cenník bol schválený ešte 

predošlým zastupiteľstvom v roku 2017. 

Pán PhDr. Alexander Ambrús kritizuje cenník za prenajatie. Tvrdi, že je neprehľadný. 

Pani Annamária Giczei informuje OZ, že za  minulý rok sa organizovalo 147 akcií z toho 

86 akcií malo Essity Slovakia s.r.o. a 61 akcií ostatní. 

Pán Ing. Štefan Kardos upozorňuje, že pokiaľ chce obec poskytovať ubytovanie tak obec 

musí založiť živnosť. 

Starosta vyzýva poslancov OZ o hlasovanie za schválenie rozpočtu. 

OZ na základe hlasovania neschválilo rozpočet na rok 2020. 

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

Pán starosta kladie otázku na poslancov, ktorí hlasovali za jeho neschválenie, že v čom 
vidia problém. Pán Marek Szabó Dózsa vidí vysoké náklady v čistení odpadových vôd. Pán 
Peter Iván oponuje tým, že na minulom zastupiteľstve sa pýtal pána starostu, či má obec 
dostatok peňažných prostriedkov na realizáciu projektu zateplenie budovy dôchodcov pričom 
nemala. Bola v mínuse o 12 000,-Eur. 

Pán Marek Szabó Dózsa dáva do návrhu, aby zásobovanie vykonávali poslanci OZ, ďalej 
navrhuje, aby obec v tomto roku v dôsledku nedostatočných finančných prostriedkov 
nevykonávala žiadne údržby. Vysoké náklady vidí aj v položke cintorínske služby v sume 3600,-
Eur, čo predstavuje dohodu pána Bacso Štefana. 

Pán PhDr. Alexander Ambrús opätovne navrhuje, aby pán Ing. Štefan Kardos 
prekontroloval všetky dohody v obci. 

Pani účtovníčka Angela Lenkeiová upozorňuje poslancov, že ona nevie stiahnuť položky 
o 34 000,- Eur aby obec nemusela zobrať úver. 

Pán Peter Iván sa pýta pána kontrolóra aký má nato on názor. 
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Podľa pána Ing. Štefana Kardosa obec nesplnila 15 dňovú lehotu na uverejnenie 
rozpočtu na rok 2020, keďže bola uverejnená až 1.júla, ďalej udáva, že nie sú reálne čísla 
v Kultúrnom dome, spomína, že obec sa nerozhodla o prevádzkovaní ubytovacieho zariadenia 
Unimo, že či zavedie poplatok občanom za čistenie odpadových vôd, čo podľa neho by sa obec 
odbremenila od vysokých nákladov za jeho čistenie. Dáva zároveň do vedomia, že výška 
podielových daní za rok 2020 predstavuje sumu 395 695,-Eur. Tvrdí, že pri úvere sú striktné 
pravidlá, že je rozdiel, keď obec berie úver z dôvodu uskutočnenia nejakého projektu alebo 
z dôvodu toho, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov. 

K bodu 7: Schválenie došlých žiadostí 

Pán starosta oboznámil poslancom, že sa jedná o 3 žiadosti na dotácie ale z dôvodu, že 

obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na rok 2020, tak v dôsledku toho sa budú 

prerokovávať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

  

K bodu 8: Diskusia 

 Pán Marek Szabó Dózsa dáva do návrhu aby zásobovanie, opravu čerpadiel vykonávali 

poslanci OZ, ďalej aby sa viedla inventarizácia na zakúpené materiály pre verejnoprospešné 

práce. 

 Pán PhDr. Alexander Ambrús informuje OZ, že likvidácia Hôrky s.r.o. naďalej prebieha 

a predpokladá, že k jeho ukončeniu dôjde v septembri. 

 Pán Peter Iván upozorňuje, že smetisko je v katastrofálnom stave a pán Marek Szabó 

Dózsa sa pýta či zvyknú smeti páliť? Áno – odpovedá pán starosta. 

 Pán Róbert Vajda navrhuje aby sa osadili tabule v obci na zákaz podomového predaja, 

aby tí ktorí majú záujem predávať svoj tovar sa nahlásili na Obecný úrad a svoj tovar predávali 

na trhovisku.  

   

K bodu 9: Záver 

 Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Gemerskej Hôrke, dňa 09.07.2020 
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Zapísala :     p. Ing. Eleonóra Iván        .................................. 

 

 

 

   Ing. Tibor Balázs 

      starosta obce 

 

  

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 


