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Z Á P I S N I C A  

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Hôrke, 
konaného dňa 28.11.2022 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

Starosta obce:  Ing. Tibor Balázs – bývalý starosta 
Gejza Milko – novozvolený starosta 

Poslanci : bývalí aj novozvolení poslanci OZ podľa prezenčnej listiny: Mgr. Nora Nagyová, 
PhDr. Alexander Ambrus, Mgr. Dávid Balázs, Ing. Peter Gubala, Peter Iván, 
Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa, Róbert Vajda 

Ďalší prítomní: Margita Kisfaludiová – hlavná kontrolórka obce 

Zapisovateľka: Ing. Eleonóra Iván 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (viď príloha) 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva ( predseda miestnej volebnej komisie ) 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

7. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Rôzne 

11. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie 

Ustanovujúce zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Tibor Balázs, ktorý na úvod privítal všetkých 
prítomných.  

K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice pani Ing. Eleonóru Iván, zamestnankyňu Obecného úradu.  

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

K bodu 3.a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Kornélia Kardošová oboznámila prítomných s výsledkami 
volieb do orgánov samosprávy obce Gemerská Hôrka konaných dňa 29.11.2022 v nižšie uvedenom 
rozsahu. 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1053 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  582 

 

Za starostu obce Gemerská Hôrka bol zvolený: 

Gejza Milko SMER – sociálna demokracia  249  

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 
poradia na hlasovacom lístku: 

Ing. Tibor Balázs  Szövetség- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók  237 
 Aliancia - Maďari. národnosti.regióny 

Ing. Štefan Kardos  Nezávislý kandidát  79 

Gejza Milko  SMER – sociálna demokracia  249 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných 
hlasov:  

Dávid Balázs, Mgr. nezávislý kandidát 274 

Róbert Vajda 
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

251 

Gejza Milko HLAS - sociálna demokracia 216 

Alexander Ambrus, PhDr. HLAS - sociálna demokracia 181 

Marek Szabó Dózsa 
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

165 

Peter Iván 
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

152 

Peter Gubala, Ing. HLAS - sociálna demokracia  132 
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Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu 
získaných hlasov: 

Meno, priezvisko, titul Politická strana Počet hlasov 

Nora Nagyová, Mgr. 
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

127 

Ján Szabó  
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

127 

Melinda Balázsová 
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

121 

Štefan Farkaš HLAS - sociálna demokracia  118 

Roland Kisel HLAS - sociálna demokracia 113 

Ladislav Vajda SME RODINA  95 

Róbert Csupori 
Szövetség-Magyarok.Nemzetiségek.Regiók 
Aliancia – Maďari.národnosti.regióny 

91 

Judita Kiselová HLAS - sociálna demokracia  80 

Karin Stubnerová HLAS - sociálna demokracia 70 

K bodu 3.b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Gejza Milko prečítal text sľubu a zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, čo potvrdil podpisom 
na osobitnom liste. Následne doterajší starosta Ing. Tibor Balázs odovzdal novozvolenému starostovi 
Gejzovi Milkovi insígnie, ktorý sa po ich prevzatí ujal vedenia zasadnutia. 

K bodu 3.c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Novozvolený starosta Gejza Milko prečítal sľub poslancov a vyzval poslancov, aby ho zložili. Postupne 
novozvolení poslanci vyslovili „sľubujem“ a svojím podpisom sľub potvrdili v poradí: 

1. Alexander Ambrus, PhDr. 

2. Dávid Balázs, Mgr. 

3. Peter Gubala, Ing. 

4. Peter Iván 

5. Gejza Milko 

6. Marek Szabó Dózsa 

7. Róbert Vajda 

Následne p. Kardošová odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. 

Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a zasadnutie OZ je uznášania schopné. 

K bodu 3.d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta obce poďakoval v mene svojom a v mene poslancov OZ občanom obce – 
voličom za preukázanú dôveru. Vyjadril vďaku bývalému starostovi Ing. Tiborovi Balázsovi a taktiež aj 
bývalým poslancom OZ za vykonanú prácu. 
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K bodu 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom rozposlaný v pozvánke na 
zasadnutie OZ. 

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

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Petra Gubalu a Petra Ivána. Poslanci hlasovaním 
schválili návrh na overovateľov zápisnice. 

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

Starosta obce dáva hlasovať o zriadení návrhovej a mandátovej komisie, kde za predsedu navrhuje 
PhDr. Alexandra Ambrusa a za členov Mgr. Dávida Balázsa a Gejza Milku. 

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že v súlade s §13b ods 3 Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, do funkcie zástupcu starostu obce menoval pána 
PhDr. Alexandra Ambrusa.  

Poslanci OZ zobrali menovanie PhDr. Alexandra Ambrusa za zástupcu starostu obce na vedomie. 

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu poveriť poslanca Mgr. Dávida Balázsa za poslanca, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 
ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, pán starosta dáva hlasovať na poverenie 
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to 
poslanca Mgr. Dávida Balázsa. 

HLASOVANIE: ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1/ PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 7. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Starosta obce vyslovil názor, aby sa obecná rada v zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov nezriaďovala, vzhľadom na skúsenosti z minulosti. 

HLASOVANIE: ZA 6, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

Starosta obce prečítal návrh navrhovej komisie zriadiť sedem komisií, a to: 

- Komisiu finančnú, majetkovú a pre podporu podnikania 
- Komisiu územného plánovania, výstavby a životného prostredia 
- Komisiu sociálnu, zdravotnú, bytovú a pre otázky rómskej komunity 
- Komisiu pre školstvo, kultúru, telovýchovu a šport 
- Komisiu civilnej a požiarnej ochrany 
- Komisiu bezpečnostnú, dopravnú a verejného poriadku 
- Komisiu na ochranu verejného záujmu 
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V rozprave vystúpili poslanci Marek Szabó Dózsa, Peter Iván a Róbert Vajda, ktorí s predneseným 
návrhom nesúhlasia. Podľa nich komisie sú nefunkčné, zriadiť sedem komisií je zbytočné. PhDr. 
Alexander Ambrus pripomína, že zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu predpisuje ústavný 
zákon, takže ju obecné zastupitelstvo bude musieť zriadiť.  

Následne sa poslanci zhodli, že otázku zriadenia pracovných, poradných a iných komisí prerokujú na 
nasledujúcom prípadne neskoršom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Pán starosta dáva hlasovať poslancom OZ o prijatí uznesenia vo vyššie uvedenom zmysle.  

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 9. Určenie platu starostu obce 

Poslanci OZ prerokovali návrh PhDr. Alexandra Ambrusa v zmysle ktorého novozvolený starosta by 
mal mať taký istý plat, ako mal bývalý starosta obce, t.j. zákonom stanovený plat navýšený o 30%, 
čiže 3 464 eur. 

V rozprave vystúpili poslanci Marek Szabó Dózsa, Peter Iván a Róbert Vajda, ktorí s návrhom zvýšenia 
zákonom stanoveného základného platu novozvoleného starostu obce nesúhlasia. Boli zato, aby 
obecné zastupiteľstvo určilo mesačný plat starostu obce vo výške 2,20 násobku priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, s následnou 
valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR. 

V dôsledku konfúznej diskusie, ktorá sa medzi poslancami OZ o tejto otázke vytvorila, novozvolený 
starosta Gejza Milko opomenul dať hlasovať o tejto otázke.  

HLASOVANIE: ZA 4, PROTI 3, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

K bodu 10. Rôzne 

PhDr. Alexander Ambrus predniesol dva návrhy: 

1) Zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce v I. štvrťroku 2023 

2) Uložiť hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu o finančnej situácii obce k 1.12.2022 
a kontrolu uzavretých dohôd obcou v r. 2021 a 2022 vrátanie dohôd uzavretými so 
zamestnancami obce 

Marek Szabó Dózsa navrhuje tieto 2 body presunúť na ďalšie zasadnutie OZ. 

Pán Ing. Ondrej Bodnár, z radu obecenstva, je toho názoru, že verejné zhromaždenia obyvateľov sú 
potrebné. Poznamenáva, že v prvom rade je potrebné opätovne vytvoriť priestor pre obyvateľov 
obce, aby so svojimi podnetmi, návrhmi, pripomienkami vedeli obrátiť na poslancov OZ, a to priamo 
na týchto verejných zhromaždeniach. 

Pani Margita Kisfaludiová, hlavná kontrolórka obce, poznamenáva, že uvedené kontroly nemá 
zaradené do plánu kontrolnej činnosti, navyše je toho názoru, že zamerať sa treba na veci aktuálne, 
a nie na to, čo sa udialo pred zopár rokmi. 

Pán starosta dával hlasovať o zvolaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce v I. štvrťroku 2023. 

HLASOVANIE: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0 / PRÍTOMNÍ 7 

Pán Balog Alexander, z radu obecenstva, pripomína, že kedysi v minulosti to bolo tak, že 
každý poslanec OZ mal zadelenú konkrétnu ulicu a bol zato zodpovedný. Konštatuje, že OZ na toto 
zasadnutie vôbec nie je pripravené. Poslanec pán Róbert Vajda ho vyzýva, nech uvedie konkrétny 
príklad načo presne naráža. Vysvetľuje mu, že tu ide momentálne o ustanovujúce zasadnutie, kde sú 
uvedené konkrétne body programu. 
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Pán Elemír Lalik, z radu obecenstva, kritizuje neudržiavané rigoly na ceste smerom na 
Meliatu. Poslanec pán Ing. Peter Gubala vo svojej reakcii uvádza, že sa nechce vracať k tomu, kto mal 
tento bod vo svojom volebnom programe. Zdôrazňuje, že sa treba pozerať dopredu, aby obec 
napredovala a hovorí, že bude nápomocní pre ľudí, ktorí ho volili, ale aj pre tých ktorí nie. 

Pani hlavná kontrolórka informuje, že ak obyvatelia obce majú akúkoľvek sťažnosť, treba sa 
písomne obrátiť na obec a v takomto prípade sa obec bude musieť s problematikou zaoberať. Pán 
Tomáš Magyar, z radu obecenstva, k tomuto poznamenáva, že on podal nejednu sťažnosť na obec, 
ale odpoveď mu neprišla. Preto sa pýta: kto je zodpovedný zato, aby sa veci dotiahli do konca? 

Pani Szabóová Katarína, z radu obecenstva, navrhuje, aby každé zasadnutie OZ bolo 
vyhlásené v miestnom rozhlase. Taktiež poukazuje na chýbajúci adventný veniec a vianočné 
osvetlenie v obci. Pán poslanec Mgr. Dávid Balázs vysvetľuje, že za adventný veniec nie je 
zodpovedné Občianske združenie Horkai. Dodáva, že túto službu združenie vykonávalo len z vlastnej 
vôle. Podľa poslanca PhDr. Alexandra Ambrusa zodpovednosť zato nesie predovšetkým tá osoba, 
ktorá v obci zodpovedá za organizovanie spoločenského a kultúrneho života, a ktorá zato dostáva 
plat. Pán Ján Hlavcsek, z radu obecenstva, poznamenáva, že za vzniknutú situáciu nemôže niesť 
zodpovednosť len jedna osoba. Ďalej skonštatoval, nech si ľudia nemyslia, že nastalá zmena vo 
vedení obce ihneď vyrieši každý problém v obci, pretože ich riešenie závisí od rôznych faktorov či už 
finančných alebo časových. 

Starosta Gejza Milko uzavrel diskusiu. 

K bodu 11. Záver 

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

 

V Gemerskej Hôrke, dňa 28.11.2022 

Zapísala :  

Ing. Eleonóra Iván  ......................................  

 

 .......................................................  

Gejza Milko 
starosta obce 

Overovatelia: 

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

Peter Gubala   ......................................  

 


