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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 18/11/2016                                       Vo Veľkom Horeši dňa  18.11.2016 

 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.11.2016  

 

P r í t o m n í: 

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

      2.  B r e z i n a  Štefan 

3.  F ő z ő  Ladislav 

4.  G e r d a  Ondřej 

5.  L á z á r o v á Anikó 

      6.  M a k k a i  Kinga 

7.  P á l o v á   Valéria 

8.  T e k e ľ  Milan 

9.  V a r g a  Vincent 

 

N e p r í t o m n í:  -        

     

Starosta obce:      P á l  Zoltán  

 
 

HOSTIA:  podľa prezenčnej listiny:  

 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

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

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľký Horeš. 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2020 

5. Schválenie zámeru na vytvorenie SSE(Subjekt sociálnej ekonomiky). 

6. Prejednanie úloh KŠ (krízový štáb) pre prípad mimoriadnych udalostí. 

7. Rôzne 

8. Diskusia   

9. Záver 
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PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1 

Starosta obce privítal prítomných. Informoval o programe zasadnutia a oslovil prítomných na 

jeho doplnenie (bez pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – 

prítomní sú 9 poslanci.  

Starosta dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Navrhol poveriť za overovateľov zápisnice poslancov Vincenta Vargu a Anikó Lázárovú. 

 

01/11/2016  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa a Anikó Lázárovú 

a Vincenta Vargu za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ - N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za........9..... poslancov  N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,   

                                     M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

 

Ad2 
Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval o aktivitách, ktoré boli realizované v ostatnom období: 

- Rekonštrukcia komunitného centra 

- Prístavba šatní na futbalovom ihrisku 

- Nákup traktora s príslušenstvom – v rámci úspešného enviroprojektu 

- Spracovanie technického projektu na úpravu zvodov a chodníka na Družstevnej ulici v záujme 

ochrany pred povodňami 

- Spracovanie projektu na revitalizáciu verejných priestorov – park Egrešová 

- Príprava prípadných investícií – revitalizácia centra obce – veľký park a rekonštrukcia domu 

smútku. 

Poslanci si vypočuli informácie a nemali k nim žiadne pripomienky. 

 

 

Ad3   
 

Voľba hlavného kontrolóra obce Veľký Horeš 

 

Starosta informoval o vyhlásení výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľký 

Horeš. Do výberového konania sa prihlásili dvaja kandidáti: 

Ing. Marianna Nagyová (1942) 

Ing. Olivér Kiss (1963) 

Starosta  prečítal ich životopisy. Poslanci diskutovali o skutočnosti, že p. Nagyová bola 

kontrolórkou od roku 2004 a boli s jej prácou spokojní, obávajú sa však, že pre jej vek už nebude 

schopná naplno pracovať najbližšie 6-ročné volebné obdobie. Predpokladajú, že p. Kiss má 

skúsenosti a dozrie na právnu a ekonomickú evidenciu obce. Predpokladajú, že v prípade, že 

nebudú s jeho prácou spokojní, môžu ho rovnako, ako ho zvolili, z funkcie aj odvolať. 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len ako „zákon") je 
obecnému zastupiteľstvu vyhradené voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného 
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi. 
 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-j
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02/11/2016  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje na funkciu kontrolóra Ing. Olivéra Kissa 

(1963). 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ - N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za...................9..... poslancov-  N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K.  

            Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

AD4 
Schválenie rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2020 

Starosta otvoril diskusiu o návrhu rozpočtu, ktorý bol poslancom doručený s pozvánku na dnešné 

zasadnutie.  Poslanci diskutovali o tom, aké je náročné zostaviť rozpočet na jeden rok, nieto ešte 

s výhľadom na štyri roky. Starosta uviedol, že o výhľade zohľadňuje aktivity, ktoré má obec v pláne 

realizovať v uvedenom období. Vždy to však závisí od skutočnosti, či bude obec úspešná v projektoch, do 

ktorých sa plánuje zapojiť a ktoré si žiadajú spoluúčasť. Poslanci nemali k návrhu rozpočtu žiadne 

pozmeňovacie návrhy.  

 

03/11/2016  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu v predloženej podobe bezo zmien na roky 

2017,2018,2019 a schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 8,9,10,11. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ - N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za.....................9..... poslancov  N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K.  

              Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  .....0......  
 
 

 

Ad5 

Schválenie zámeru na vytvorenie SSE(Subjekt sociálnej ekonomiky). 

 

Starosta informoval o možnosti zriadiť v obci SSE(Subjekt sociálnej ekonomiky). Súvisí to s akčným 

plánom Vlády SR na pomoc najmenej rozvinutým regiónom. Chce využiť personálne zdroje a majetok 

obce na vytvorenie SSE zameraného na poľnohospodársku prvovýrobu a služby občanom (drevovýroba, 

stavebné práce a pod.). N. Brezina – bolo by dobré zriadiť stolársku dielňu, ktorá by uživila samu seba. 

Starosta - s tým zámerom sme aj zriadili stolársku dielňu, chýba nám však odborník, ktorý je v odbore 

vyučený a vie v ňom aj pracovať.  Plán predpokladá, že v roku 2020 bude SSE zamestnávať 10 

pracovníkov na TPP, čo však nie je veľmi reálne, keďže sľúbené investície (cca 25 tisíc ročne – vrátane 

miezd).  Poslanci sa informovali, či prípadný krach tohto podniku môže zasiahnuť aj obecné financie. 

Starosta vysvetlil, že práve v záujme toho, aby neohrozil obecné financie nechce aby obec mala vlastnú 

živnosť, radšej volí formu nezávislého právneho subjektu. 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2016/661 

 

04/11/2016  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie SSE – subjektu sociálnej ekonomiky vo forme, 

ktorá bude pre plánované podnikateľské aktivity najvýhodnejšia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ - N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2016/661
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                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za....................9..... poslancov  N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K.  

    Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ....0....../  
 

 

Ad6 

Prejednanie úloh KŠ (krízový štáb) pre prípad mimoriadnych udalostí 

 

Starosta informoval o dôležitosti existencie a funkciách krízového štábu. Opakovane vymenoval 

jeho členov a ich funkcie. Zdôraznil udalosti (snehová kalamita, povodeň, nepredvídané 

havárie..), kedy musí KŠ bezpodmienečne fungovať. K prejednaným úlohám neboli žiadne 

pripomienky. 

 
05/11/2016  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie funkciu a úlohy krízového štábu pre prípad 

mimoriadnych udalostí. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ - N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za...................9..... poslancov  N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K.  

    Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad7, 8 

Rôzne a diskusia 

 

 N. Brezina sa informoval o aké pozemky má záujem PD Malý Horeš?  

S – napriek doterajšiemu rokovaniu nerozumie ich požiadavke. Pravdepodobne ide 

o problém z minulosti realizovanými výmenami pozemkov, čo bude len veľmi ťažko 

riešiteľné. 

 

 Kopia sa žiadosti o výrub dreva. Starosta pri rozhodovaní zvažuje skutočnú nutnosť. 

Dzvončeková – strom prerastá koreňmi celý chodník, ktorý je už takmer neprechodný... 

Poslanci upozornili na stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky – pri vstupe 

do obce od Strážneho – strom bráni v rozhľade. 

  

 S informoval o liste, ktorý adresoval obci občan Veľkého Horeša, ktorý je momentálne 

vo výkone trestu, ktorý sa mu končí v marci 2017. Požaduje jednorazovú finančnú 

výpomoc a ubytovanie. 

 

 Főző konštatoval, že by bolo vhodné vyčistiť kanály, ktoré odvádzajú vodu 

z poľnohospodárskej pôdy, keď budú polia pod vodou, bude neskoro.  Starosta reagoval 

– nie sú v majetku obce a vodohospodári na to momentálne nemajú prostriedky.  

N. Brezina – S.H.R by sa o úseky na svojich parcelách postarali sami, pri poslednom 

čistení však boli na okraji urobené kopy vybagrovaného materiálu, ktoré teraz bránia 
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v prístupe – prevráti sa na nich aj traktor.  Poslanci diskutovali o možnostiach, ako by 

bolo možné pripraviť zvody na povodňové obdobie. 

Starosta – mnoho vytvorených rigolov zahatali sami obyvatelia, napriek tomu, že sú si 

vedomí ich dôležitosti. Problémom je aj skutočnosť, že nie každý majiteľ pozemku 

dovolí aby mechanizmy prechádzali cez jeho pozemok. 

 

 Š. Brezina informoval o nelegálnom výrube krovín na hranici obecného katastra. 

Starosta však bez jeho vedomia nikomu takýto výrub nepovolil. Poslanci navrhli, aby sa 

udeľovanie povolenia zastavilo a prijali k tomu uznesenie. 

 
06/11/2016  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zákaz výrubu krovín v extraviláne obce a zastavuje výdaj 

povolení. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ - N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová,  

                                                             K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. Varga 

za..................9..... poslancov  N. Brezina, Š. Brezina, L. Főző, O. Gerda, A. Lázárová, V. Pálová, K.  

    Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0...../  

 

 

Ad9 

Schválenie uznesenia a záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 


