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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 26/05/2017                                       Vo Veľkom Horeši dňa  26.05.2017 

 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.05.2017  

 

P r í t o m n í: 

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

      2.  F ő z ő  Ladislav 

3.  L á z á r o v á Anikó 

      4.  M a k k a i  Kinga 

5.  P á l o v á   Valéria 

6.  T e k e ľ  Milan 

7.  V a r g a  Vincent 

 

N e p r í t o m n í:  B r e z i n a  Norbert,  

                              G e r d a  Ondřej 

 

     

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. Prejednanie žiadosti AGROSAL  o prenajme poľnohospodárskej  pôdy. 

5. Návrh na prijatie VZN  o organizácii miestneho referenda  

6. Schválenie rekonštrukcie Domu smútku na zabezpečenie klimatizácie. 

7. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Obecnej dobrovoľnej 

hasičskej zbrojnice, 

8. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka na Rozváďskej 

ulici. 

9. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na odber elektriny v budove súp.č.166 

(bývalá nehnuteľnosť p. Zábolyovej) 

10. Schválenie zaobstarania kosačky za obecný traktor  
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11. Schválenie načasovania verejného osvetlenia  

12. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Základnej školy  na 

Úzkej ulici 

13. Schválenie výdajne odborných miest v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu č. 

A/2003/16698/ v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii. 

14. Schválenie nákupu zariadenia do Komunitného centra. 

15. Návrhy na Deň obce Mezelény 2017 

16. Návrhy poslancov na kultúrne, spoločenské, športové prípadne iné aktivity 

17. Žiadosti obyvateľov obce. 

18. Schválenie zmien rozpočtu opatrením č.2, schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 

19. Rôzne. 

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

obecného zastupiteľstva. 

21. Záver 

 

PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2 

Starosta (S) obce privítal prítomných a informoval o programe zasadnutia. Oslovil prítomných 

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

prítomní sú 7 poslanci.  

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

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

 

01/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa a Štefan Brezina a Ladislav 

Főző za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  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 súčasných iniciatívach obce a o aktivitách od posledného zasadnutia 

(5.01.2017). Zdôraznil, že v súčasnosti je množstvo výziev, na ktoré sa snaží v závislosti od 

potrieb obce reagovať, to si však vyžaduje množstvo času, materiálov aj finančných prostriedkov 

na spoluúčasť, čo musí starosta obce ustrážiť a zosúladiť s aktuálnym rozpočtom obce. 

Z úspešných projektov starosta uviedol:  

 odvodnenie Družstevnej ulice – (40 tisíc EUR) 
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 Kultúra národnostných menšín – Mezelény 2017 (2 tisíc EUR) 

 Rozšírenie kamerového systém – 2 etapa (10tisíc EUR) 

 Rekonštrukcia sociálnych priestorov v ZŠ (38 tisíc EUR) 

 Park pri Egrešovej ulici (5 tisíc EUR) 

 Traktor (50 tisíc EUR),  ... 

Zároveň hovoril o pripravovaných projektoch: Vojnové hroby, Rekonštrukcia multifunkčného 

ihriska (15 tisíc EUR), Detské ihrisko – certifikované (13 tisíc EUR), 3 etapa kamerového 

systému, rekonštrukcia školy – interiér, podlahy, okná, zateplenie, výmena podlahy v telocvični. 

S informoval o stave príprav na zriadenie sociálneho podniku. Po konzultačnom stretnutí 

v Raslaviciach však sa upevnilo presvedčenie, že v našich podmienkach – veľká vzdialenosť od 

miest, potenciálnych zákazníkov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (Raslavice majú 

kvalifikovanú stavebnú čatu, ktorá uživí aj ďalšie oddelenia sociálneho podniku). Podobnú 

aktivitu absolvoval starosta aj v Mikušovciach. 

Starosta informoval o stave prípravy MAS. Napriek tomu, že projekty a celý proces bol úspešný, 

zmenila sa metodika rozdeľovania finančných prostriedkov. V súčasnosti sa rieši táto 

problematika aj v spolupráci so ZMOS. Obce budú mať opäť výdavky spojené s manažmentom, 

čo sa javí ako zbytočné (neefektívne) výdavky. 

Starosta informoval o tom, že v obci bol dlhší čas problém s miestnym rozhlasom, zhorel 

centrálny pult a oprava trvala takmer 2 mesiace. Problém je aj  dokončenie Komunitného centra 

– majster, s ktorým boli dohodnuté plánované odborné práce sa nehlási – nereaguje na výzvy. 

 

02/05/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o plnení uznesení 

a úloh z posledného zasadanie OZ bez pripomienok 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. 

Tekeľ, V. Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, 

V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad4   

Prejednanie žiadosti AGROSAL  o prenajme poľnohospodárskej  pôdy. 

Starosta informoval o žiadosti, v ktorej je uvedené, že predmetné pozemky ( KNE 1068/4, 

1437/9nie sú používané v súlade s očakávaním – pôda je neobrobená a neupravená. 

Na tému reagovala p. Ing. Brezinová, ktorá sa informovala, či nie je možné na základe zmluvnej 

podmienky, ktorá je uvedená v zmluve, odobrať pôdu  nájomcovi  a dať ju inému záujemcovi. 

Starosta upozornil diskutujúcu, že nad všetkými rozhodnutiami stojí zákon a záleží len na tom, či 

je možné využiť pri týchto konkrétnych parcelách formuláciu „dôvod vhodný osobitného 

zreteľa“ a v takom prípade môže OZ rozhodnúť. V tomto prípade nevieme o tom, či táto 

skutočnosť je v tomto prípade uplatniteľná. Je známe, že záujem o pôdu je, preto nie je isté, že 

žiadateľ bude jediným záujemcom o uvedené parcely a tak cena aj nájomca vyplynú z verejnej 

súťaže. 

Poslanci diskutovali: je ťažké špecifikovať osobitný zreteľ, ktorý by bol nenapadnuteľný. Zákon 

nepodporuje domácich dodávateľov a regionálne špecifiká. 

 

03/05/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o zákonných 

podmienkach a na základe hlasovania navrhuje neschváliť predmetnú žiadosť AGROSAL-u a 
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platnosť prenájmu súčasným prenajímateľom ponechať do vypršania platnosti zmluvy – 26. 

september 2017                  

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. 

Tekeľ, V. Varga, Š. Brezina 

za........3..... poslancov  Š. Brezina,  V. Pálová, K. Makkaiová,  

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

zdržalo sa  ...4....../ L. Főző,  A. Lázárová,  M. Tekeľ, V. Varga, Š. Brezina 
 

 

AD5 
Návrh na prijatie VZN  o organizácii miestneho referenda  

 
04/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh VZN o organizácii miestneho referenda 

v predloženom znení  bez pripomienok 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  
 
 

 

Ad6 

Schválenie rekonštrukcie Domu smútku na zabezpečenie klimatizácie. 

Starosta informoval o doterajšom jednaní o efektívnosti inštalovania klimatizácie, vďaka ktorej 

by sa vytvorili komfortnejšie podmienky pre obyvateľov, keďže doterajší stav ohrozuje zdravie 

účastníkov podujatí. 

05/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje iniciatívu obce zriadiť v Dome smútku vykurovanie 

prostredníctvom klimatizácie na základe finančne najefektívnejšieho a vyhovujúceho zariadenia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

Ad7 

Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Obecnej 

dobrovoľnej hasičskej zbrojnice 

Starosta informoval, že na základe doterajšej komunikácie so zástupcami Ministerstva vnútra SR 

a vedenie DHZ je predpoklad, že obec získa v najbližšom období hasičské vozidlo. V súčasnosti 

je možné pripraviť nevyhnutnú dokumentáciu na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice, 

o ktorú sa bude môcť obec uchádzať vrámci budúcej výzvy.  
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Starosta sa obrátil na poslancov so žiadosťou  o schválenie platby za spracovanie projektu -  

3 310 EUR (čo obsahuje už všetky súčasti technickej dokumentácie) 

06/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotu projektovej dokumentácie vypracovanej na 

rekonštrukciu Obecnej dobrovoľnej hasičskej zbrojnice – 3310,00 EUR. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad8 

Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka na 

Rozváďskej ulici. 
 

Poslanci uznali potrebu tejto rekonštrukcie a vyjadrili súhlas bez pripomienok. 

 

07/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje iniciatívu obce zadať vypracovanie dokumentácie na 

rekonštrukciu chodníka na Rozváďskej ulici. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad9 

Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na odber elektriny v budove súp.č.166 

(bývalá nehnuteľnosť p. Zábolyovej) 

S informoval o prácach, ktoré boli realizované pri výsadbe v priľahlej záhrade. Poslanci uznali potrebu 

tejto rekonštrukcie a vyjadrili súhlas bez pripomienok. 

 

08/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje iniciatívu obce zadať vypracovanie projektovej 

dokumentácie na odber elektriny v budove súp. Č. 166 (bývalá nehnuteľnosť p. Zábolyovej) 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

Ad10 

Schválenie zaobstarania kosačky za obecný traktor  

S informoval o potrebe kosačky, pretože v súčasnosti sú problémy s kosením v obci, pretože cca 

6 už kvalifikovaných koscov si našlo prácu mimo obce. Poslanci diskutovali o tom, čo je 



6 
 

potrebné viac – kosačka alebo drvičku konárov. Je dôležité vybrať najefektívnejšie zariadenie, 

ktoré bude kompatibilné s traktovom 

 
09/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje iniciatívu obce zadať vypracovanie projektovej 

dokumentácie na odber elektriny v budove súp. Č. 166 (bývalá nehnuteľnosť p. Zábolyovej) 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad11 

Schválenie načasovania verejného osvetlenia  

Poslanci diskutovali o čase, ktorý by vyhovoval všetkým občanom, v súlade s dopravnými 

spojmi. Poslanci navrhli vypnutie verejného osvetlenia od 01:00 hod do 03:00 hod. 

10/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje časový harmonogram verejného osvetlenia podľa 

predloženého návrhu 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad12 

Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Základnej 

školy  na Úzkej ulici 

Starosta informoval o záujme využiť súčasnú budovu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským po 

presťahovaní tried do budovy na Školskej ulici na zriadenie obecného podnikania – sušička 

ovocia a zeleniny. Starosta vyzval prítomných aby sa vyjadrili, prípadne navrhli ďalšie formy 

a spôsoby využitia tejto nehnuteľnosti. Poslanci nemali žiadne návrhy, súhlasili s predloženým 

návrhom a súhlasili s návrhom pripraviť projektovú dokumentáciu s cieľom využiť predmetnú 

nehnuteľnosť 

11/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce vypracovať projektovú dokumentáciu na 

rekonštrukciu budovy ZŠ na Úzkej ulici. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 



7 
 

Ad13 

Schválenie výdajne odberných miest v zmysle Rozhodnutia Okresného pradu č. A/2003/16698/ v súlade 

so zákonoim R SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii. 

Starosta navrhuje zriadiť odberné miesto v centre obce – kultúrny dom. Osoby, poverené riadením tejto 

činnosti: 

1. Vedúci výdajne:  Ing. Alexander Bujáki 

2. Členovia výdajne: Elza Vargová, Irena Kőváryová, Mária Fazekašová, Kristína Móriczová,  

                                       Edina Dorkóová, Gizela Tavarszká 

12/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie odberného miesta v priestoroch obecného 

kultúrneho domu  a vyššie uvedené zloženie . 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad14 

Schválenie nákupu zariadenia do Komunitného centra 
 

Starosta informoval o zámere využiť výzvu na zariadenie komunitného centra. V každom 

prípade (aj v prípade, že projekt nebude úspešný) však je nutné zariadiť zrekonštruované 

Komunitné centrum aj kultúrny dom. Poslanci diskutovali o nutnosti tejto iniciatívy, navrhujú 

vybaviť zariadenia skladacím nábytkom, ktorý je možné uskladniť a využiť aktuálne podľa 

potreby. Dôležité je aby bol nábytok kvalitný a trvanlivý. 
 

13/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce vypracovať projektovú dokumentáciu na 

rekonštrukciu budovy ZŠ na Úzkej ulici. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ, V. 

Varga, Š. Brezina 

za........7..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  A. Lázárová, V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, V. Varga 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad15,16 

Návrhy na deň obce – Mezelény 2017 a návrhy poslancov na kultúrne, spoločenské, športové 

prípadne iné aktivity. 

 

Poslanci nemali mimoriadne pripomienky.  Navrhli: Varga V.: folklórny súbor Vánok, futbalový 

zápas; Tekeľ M.: Medzibodrožský divadelný súbor, Török Z. – fotograf. 

Starosta sa vyjadril, že rád uprednostní a odprezentuje domácich umelcov a aktívnych občanov, 

podporíme ich osobnostný rast (už sme organizovali výstavy domácich umelcov... ap.) 

Starosta vyzval prítomných aby sa na neho obrátili pokojne so svojimi návrhmi – kedykoľvek. 
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Ad 17 
Žiadosti obyvateľov obce 

 

Starosta informoval o svojom kontakte s potomkom bývalého kňaza Gőőza, ktorý v obci dlhé 

roky pôsobil. Miestna reformovaná obec pripravuje spomienkové oslavy pri príležitosti výročia 

reformácie. Starosta v tejto súvislosti spomenul žiadosť, v ktorej sa Ladislav Gőőz obracia na 

obec, či by nebola obec ochotná vydať v malom náklade zbierku básní a kázní, keďže miestna 

reformovaná cirkev mu v tejto veci nevyšla v ústrety.  V diskusii sa prítomní vyjadrili, že 

materiál je úplne nespracovaný a v súčasnej podobe nepublikovateľný. Momentálne nie je obec 

schopná zabezpečiť všetky úkony súvisiace s týmto projektom. 

 

Ad 18 
Rôzne 

Starosta informoval prítomných o nutných zmenách v rozpočte obce, ktoré súvisia s prípravou 

a realizáciou projektov. Požiadal poslancov aby sa vyjadrili a schválili zmeny v rozpočte. 

Schválenie zmien rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 

Starosta obce predostrel záverečný účet obce  a vyzval poslancov aby sa vyjadrili k dokumentu. - 

nikto z poslancov nemal námietky 

 
14/05/2017  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2, a schvaľuje 

záverečný účet obce za rok 2016  bez výhrad. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...5... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová,  M. Tekeľ,  Š. Brezina 

za........5..... poslancov  Š. Brezina,  L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad 19 
Diskusia 

 

Poslanci diskutovali o problémoch v obci. Tekeľ navrhol opraviť cestu  na Egrešovej  ulici , 

Brezina Š. upozornil na čierne skládky za záhradami  

 

Ad20 

Schválenie uznesenia a záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

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

Overovatelia:  

1.  F ő z ő  Ladislav                .............................................................. 

2.  B r e z i n a  Štefan    .............................................................. 

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


