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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 07/08/2018                                       Vo Veľkom Horeši dňa  07.08.2018 

 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.08.2018  

 

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.  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 

8.  L á z á r o v á  Anikó 
 

Starosta obce:      P á l  Zoltán  

Neprítomní:                B r e z i n a Štefan 

 
 

 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice. 

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

4. Schválenie dvojjazyčných názvov autobusových zastávok v zmysle zákona č. 184/1999 

Z.z. používaní jazykov národnostných menšín 

5. Prejednanie Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

6. Sťažnosti obyvateľov obce. 

7. Rôzne.   

8. Diskusia – Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

9. Záver 
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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 8 poslanci.  

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

 

01082018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa Norberta Brezinu 

a Vincenta Vargu za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda, Varga v., Lázárová A. 

za........8... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda, Varga 

V.; Lázárová E. 

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

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

Ad3  Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadania OZ  

 

Starosta informoval o plnení uznesení.  O prebiehajúcich projektoch, o projektoch, 

ktoré čakajú na vyhodnotenie ( výstavba hasičskej zbrojnice, projekt parku, 

elektroauto, kompostáreň (čakáme na dodanie kompostární od výrobcu), neboli 

ešte vyhlásené výzvy pre MAS.  

Poslanci prijali správu o priebehu riešenia bez pripomienok 

 

02082018  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu o oplnení uznesení bez 

pripomienok. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda, Varga v., Lázárová A. 

za........8... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda, Varga 

V.; Lázárová E. 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

Ad4  Schválenie dvojjazyčných názvov autobusových zastávok v zmysle 

zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín 
 

Starosta informoval prítomných poslancov o zámere, ktorý vyplýva  z listu zástupcu  vlády 

národnostných menšín, ktorým poveruje obce spracovať názvy autobusových zastávok v jazyku 

národnostných menšín. 
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Poslanci diskutovali a uviedli názvy jednotlivých autobusových zastávok nasledovne: 

Veľký Horeš: Seniormed, Železničná stanica / Vasútállomás; Obecný úrad / Községhivatal; , 

Centrum / Központ; Rozvágyszka / Rozvágyi út. 

 

 

03082018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhované názvy autobusových zastávok v jazyku 

národnostných menšín:. Veľký Horeš: Seniormed, Železničná stanica / Vasútállomás; Obecný 

úrad / Községhivatal; , Centrum / Központ; Rozvágyszka / Rozvágyi út. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda, Varga v., Lázárová A. 

za........8... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda, Varga 

V.; Lázárová E. 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD5 Prejednanie Zákona č. 18/2018 Z.z. o ohrane osobných údajv a zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Starosta vysvetlil Smernicu 95/46/ES „Nariadenie GDPR“. Prítomní poslanci zobrali na vedomie 

a všetky povinnosti z toho vyplývajúce si vykonajú. Zároveň všetci podpísali Súhlas so 

spracovaním osobných údajov. 

 

04082018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Veľký Horeš za rok 2017 

prezentovaný hlavným  kontrolórom obce. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda, Varga v., Lázárová A. 

za........8... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda, Varga 

V.; Lázárová E. 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD6   Prejednanie sťažností obyvateľov obce. 

 

Starosta informoval o sťažnostiach: 

a) Sťažnosť neidentifikovateľného sťažovateľa (zastupiteľstvo navrhuje nereagovať) 

b) Sťažnosť anonymná (obyvatelia Družstevnej ulice) – sťažnosť na podujatia organizované 

majiteľmi obchodu FRESH. Sťažnosť nemá podporu väčšiny obyvateľov ulice, keďže pri 

schvaľovaní majitelia predložili podpisy takmer všetkých obyvateľov. Súhlas bol 

vystavený s podmienkou, že nebudú sťažnosti.  
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Poslanci navrhujú upozorniť majiteľa s dôrazom na dodržanie podmienky, ktorá 

bola uvedená v súhlase OZ. 

c) Obyvatelia Družstevnej ulice žiadajú uloženie retardérov na svojej ulici, lebo sú ohrozené 

deti, ktoré sa hrajú na ulici. 

Poslanci diskutovali, že ulica nie je na hranie. Retardér prináša iné problémy – klopanie, 

po pribrzdení túruje rozbiehajúci sa motor...a pod. 

Poslanci jednohlasne vyjadrili nesúhlas so žiadosťou. 

 

05082018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyššieuvedené reakcie na jednotlivé sťažnosti  

a) OZ navrhuje s danou sťažnosťou sa nezaoberať 

b) Poslanci navrhujú upozorniť majiteľa s dôrazom na dodržanie podmienky, ktorá bola 

uvedená v súhlase OZ. 

c) Poslanci jednohlasne vyjadrili nesúhlas so žiadosťou. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda, Varga v., Lázárová A. 

za........8... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda, Varga 

V.; Lázárová E. 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD7 Rôzne 

 

 Starosta informoval o tom, že polícia nepodporuje vymáhanie podlžností od 

dlžníkov 

 Starosta informoval, v akom stave je príprava Dňa obce. Poslanci nemôžu 

vytvoriť súťažnú skupinu do súťaže vo varení. 

Starosta vyzval prítomných aby motivovali ľudí k prezentácii vlastných 

výrobkov, medu a pod. 

 Starosta poprosil o spoluprácu pri starostlivosti o hostí. 

 

 

Poslanci v tomto bode neprijali rozhodujúce uznesenia. 

 

Ad8  Záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

 

 

Valéria Pálová     ............................................................. 
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Overovatelia:  

1.  Norbert  B r e z i n a               .............................................................. 

2.  Vincent  V a r g a     .............................................................. 

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


