
1 
 

Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 05/01/2017                                       Vo Veľkom Horeši dňa  05.01.2017 

 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.01.2017  

 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  1.  B r e z i n a  Norbert 

      2.  F ő z ő  Ladislav 

3.  G e r d a  Ondřej 

4.  L á z á r o v á Anikó 

      5.  M a k k a i  Kinga 

6.  P á l o v á   Valéria 

7.  T e k e ľ  Milan 

8.  V a r g a  Vincent 

 

N e p r í t o m n í:  -    B r e z i n a  Štefan    

     

Starosta obce:      P á l  Zoltán  

Hlavný kontrolór:      K i s s  Oliver 

 
 

HOSTIA:  podľa prezenčnej listiny:  

 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadania OZ. 

4. Vyhodnotenie  roku 2016 

5. Návrh na organizáciu prenájmu hrobových miest, podľa zákona  č. 131/2010 Z.z. a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

6. Návrh na riešenie zberu a likvidáciu odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7. Návrh činnosti Obecnej samosprávy na rok 2017 ,   

8. Žiadosti obyvateľov obce. 

9. Rôzne. 

10. Diskusia  - Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

11. Záver 
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PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2 

 

Starosta (S) obce privítal prítomných. Poprial im úspešný nový rok a informoval o programe 

zasadnutia. Oslovil prítomných na doplnenie programu (bez pripomienok). Konštatoval, že 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – prítomní sú 9 poslanci.  

S dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Navrhol 

poveriť za overovateľov zápisnice tých, ktorí to doteraz robili najmenej. 

 

01/01/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa a Kingu Makkai a Milana 

Tekeľa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ - N. Brezina,  L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za........8..... poslancov  N. Brezina,  L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,   

                                     M. Tekeľ, V. Varga 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

 

Ad3 

 
Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval o stave prípravy sociálneho podniku, ktorý je v štádiu prípravy. Momentálne ešte nie 

je posun – bolo obdobie dovoleniek, sviatkov, takže nenastal žiaden posun. 

Poslanci si vypočuli informácie a nemali k informácii žiadne pripomienky. 

 

02/01/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o plnení uznesení a úloh 

z posledného zasadanie OZ bez pripomienok 

 

 

Ad4   

 
 

Vyhodnotenie  roku 2016 

 

S informoval o činnostiach:  

- Obec má  17 občanov zaradených do aktivačnej činnosti, čo prinieslo obci cca 7 200 

EUR 

- Malé obecné služby zamestnávajú  – 30 – 46 občanov 

-  29 ľudí podľa je zaradených podľa §32 

- Prostredníctvom UPSVAR-u (6 a 9 mesačné zamestnanie) – 8 občanov (dotácia 11 520 

EUR + cca 2880 EUR spoluúčasť obce) 

- ZŠ, ktorá má rozpočet približne rovnaký ako obec, požiadala o príspevok vo výške 

2500,-- EUR 

- Priame kompetencie: MŠ – 40 tisíc EUR;  ŠJ – 40 tisíc EUR 
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Starosta konštatoval, že obec môže získať peniaze len vďaka projektom. Úspešné boli projekty 

 Kamerový systém 5 tisíc EUR (20% spoluúčasť) 

 Rekonštrukcia Komunitného centra (30 tisíc EUR) 

 Rekonštrukcia strechy na ZŠ – 38 tisíc EUR 

 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia (s bezbariérovým prístupom) – 40 tisíc EUR 

 Technické vybavenie (MŽP SR) – traktor + prídavné zariadenia (dotácia 50 tisíc a 

2625+2005 EUR – spoluúčasť) 

 Terénna sociálna práca – 2 kvalifikované pracovné sily – 11500,-- EUR 

 

Starosta vyčíslil celkový finančný prínos projektov pre obec na  229 tisíc EUR. Vyhodnotil tento 

kalendárny rok za jeden z najúspešnejších. Perspektívne je ešte v zálohe: 

 realizácia projektového zámeru sociálneho podniku 

 projekt na revitalizáciu parku (Egrešová ulica – Hlavná ulica) – 5 tisíc EUR 

 Projekt na opravu a odvodnenie cesty  - Družstevná – cca 70 tisíc EUR 

 

V roku 2016 bola realizovaná elektronizácia verejnej správy – evidencia, RIS, archivácia 

(kontrola zo Štátneho archívu vyhodnotila vykonanú prácu ako veľmi úspešnú) – veľkú časť 

archívnych materiálov odniesli archivovať do Trebišova. 

 

Starosta vyzval prítomných aby sa vyjadrili. 

N. Brezina:  informoval sa o finančných kompenzáciách pre MŠ a ŠJ.  

S: vysvetlil, že uvedená suma zahŕňa všetky finančné zdroje vyplývajúce z priamych 

kompetencií. Plánuje sa rekonštrukcia celého objektu aj vykurovacieho systému, pretože je to už 

zastaralé. Plánuje sa výmena okien,  zateplenie striech. Je to možné len po pavilónoch, najmä 

kvôli tomu, že je možné tieto nedostatky kvalifikovať ako havarijný stav. Škola má málo žiakov, 

preto úspešnosť projektov nie je podporovaná a môžeme považovať tieto dotácie za veľký 

úspech. 

 

Prítomní diskutovali o budúcnosti školy, o ochote nezamestnaných pracovať, o pripravenosti 

obce na zabezpečenie zimného obdobia. Neprijali sa žiadne rozhodujúce uznesenia a závery. 

 

Starosta informoval aj o výdavkoch a posťažoval sa na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 

ktorí by dokázali pracovať a vykonávať kvalifikovanú prácu (stolár – Dócs...) 

 

 

03/01/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu predloženú starostom (bez 

pripomienok) 
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AD5 

 
Návrh na organizáciu prenájmu hrobových miest, podľa zákona  č. 131/2010 Z.z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Starosta predložil poslancom návrh na Zmluvu o prenájme hrobového miesta. Požiadal 

poslancov aby sa vyjadrili k tejto téme.  Obecný cintorín má obmedzenú kapacitu, preto by bolo 

vhodné systematizovať a racionálne spravovať. Starosta navrhuje aspoň symbolický ročný 

poplatok a tak sa vyhľadajú  príbuzní.  Hroby, ktoré už nemajú rodinných príslušníkov sa môžu 

dať k dispozícii ako voľné hrobové miesta. Prípadné pozostatky zosnulých budú pochované na 

vyznačenom mieste, kde budú uložené aj pamätné tabule.  

Varga navrhuje zmluvu na minimálne 5 rokov,  pretože väčšinou sú takéto zmluvy o nájme na 

cca 10 rokov. 

N.Brezina nechápe filozofiu prenajímania hrobových miest, považuje to za morbídne.  

Starosta vyzval prítomných aby vyjadrili svoj návrh na spoplatnenie a dĺžku zmluvy.  Starosta 

povedal, že zmluva môže platiť na dlhšiu dobu , poplatok sa môže platiť ročne. 

K. Makkaiová upozornila, že problémy budú so židovským cintorínom. 

Starosta ozrejmil, že židovský cintorín je na pôde, ktorá je v správe Židovskej obce a obec nemá 

nič spoločné s jeho údržbou ani organizáciou. 
 

04/01/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o nájme hrobového miesta v predloženej 

forme (v prílohe zápisnice): doba prenájmu – 1 rok, výška nájmu 1,-- EUR/kalendárny rok. Poplatok 

bude uhradený súčasne s úhradou miestnych daní a poplatkov. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov:  N. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  V. Varga,  K. 

Makkaiová,   M. Tekeľ,  

 

za........5..... poslancov  N. Brezina,  L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

proti ........1....... / N. Brezina 

zdržalo sa  ...2....../ K. Makkaiová,  M. Tekeľ, 
 
 

 

Ad6 

 

Návrh na riešenie zberu a likvidáciu odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

Obec informoval o súčasnom stave implementácie Zákona o odpadoch. Zodpovedná firma 

NATURPack nekomunikuje, naďalej odváža komunálny odpad firma FURA.  Zatiaľ sú 

k dispozícii farebné vrecia, ktoré sa budú zbierať podľa aktuálneho kalendára zberu. 

Bioodpad, ktorý vyprodukujú obyvatelia obce bude zozbieraný a spracovaný obcou. Főző 

upozornil, že odpady z viniča zvyknú byť koncom apríla, v tom čase treba vyhlásiť občanom 

termín zberu, keďže ináč ho pravdepodobne spália. 

Hlavný kontrolór sa informoval, čo plánuje obec so spracovaným odpadom.  

S informoval, že momentálne pilotne testujeme jeho spracovanie s novými strojmi a plánujeme 

tento odpad peletovať a vrámci budúceho projektu pripravujeme využitie odpadu + výsadba 

a spracovanie špeciálneho rákosia s cieľom prechodu na vykurovanie obecných nehnuteľností 

peletami. 
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05/01/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie  starostu  (bez pripomienok) 
 

 

 

Ad7 

 
Návrh činnosti Obecnej samosprávy na rok 2017 ,   
 

 

Starosta informoval o tradičných podujatiach, ktoré obec každoročne organizuje. Vyzval 

prítomných aby sa vyjadrili. Prítomní diskutoval o termíne Dňa obce.  

 

Ad8 

 

Žiadosti obyvateľov obce 

 

Na OZ sa obrátil Štefan  Dancs, ktorý má záujem o pôžičku na kúpu domu. Má záujem odkúpiť dom 

v hodnote 8 tisíc EUR v katastri obce tak, že žiada od obce pôžičku vo výške uvedenej sumy, ktorú chce 

obci splácať v mesačných splátkach. 

Starosta dal hlasovať. 

06/01/2017  Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s pridelením pôžičky na kúpu nehnuteľnosti Štefanovi 

Dancsovi.  

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ - N. Brezina,  L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za........0..... / 

proti ....7....... / poslancov  N. Brezina,  L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, K. Makkaiová,   

                                     M. Tekeľ, V. Varga 

 

zdržalo sa  ..1....../ V. Pálová 
 

 

Ad8 

 

Rôzne a diskusia 

 

 Főző oslovil starostu aby sa informoval, či nie sú vlastníci pozemku priľahlom 

k obecnému cintorínu ochotní predať pozemok obci pre zriadenie parkoviska. Starosta sa 

už informoval, vlastníci pozemok nechcú predať. 

 Starosta informoval, že určité úpravy v záujme zriadenia parkovacej plochy bude možné 

urobiť v rámci rekonštrukcie Domu nádeje, keď budeme úspešní pri realizácii projektu.  

 Varga sa spýtal, ako stojí nákup obecného vozidla, ktorý bol schválený asi pred dvoma 

rokmi. 

 Starosta povedal, že tento nákup by rád posunul na neskôr, momentálne sú iné priority. 
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Ad9 

 

Schválenie uznesenia a záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

Valéria Pálová     ............................................................. 

Overovatelia:  

1.  M a k k a i  Kinga                .............................................................. 

2.  T e k e ľ  Milan     .............................................................. 

Starosta obce:   PaedDr. Zoltán Pál    ............................................................. 


