
1 
 

Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 23/10/2018                                       Vo Veľkom Horeši dňa  23.10.2018 

 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.10.2018  

 

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.  P á l o v á   Valéria 

5.  T e k e ľ  Milan 

6.  B r e z i n a Štefan 
 

Starosta obce:      P á l  Zoltán  

Neprítomní:                 M a k k a i  Kinga 

       L á z á r o v á  Anikó 

       V a r g a  Vincent 

 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice. 

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

4. Schválenie spolufinancovania projektu  - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií Rómskej komunity pre projekt „Rómska občianska hliadka v 

obci Veľký Horeš“,  z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového schváleného rozpočtu. 

5. A/ Schválenie spolufinancovania  projektu  „Cestné prepojenie Veľký Horeš  -  Nagyrozvágy  v 

rámci spolupráce  Interreg V-A  Slovenská republika  Maďarsko vo výške 5%  z celkového 

schváleného rozpočtu, v spolupráci  s Centrom podpory regionálneho  rozvoja okresu Trebišov 

n.o. 

B/ Schválenie spolufinancovania  projektu  „ Rekonštrukcia nevyužívanej budovy základnej školy, 

na výstavné a konferenčné centrum “ v rámci spolupráce  Interreg V-A  Slovenská republika  

Maďarsko,  z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového schváleného rozpočtu. 

6. Sťažnosti obyvateľov obce. 

7. Prejednanie a schválenie zmien  a rozpočtových opatrení   v rozpočte obce. 

8. Rôzne.   

9. Diskusia  - Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 

10. 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 6 poslanci.  

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

 

Uznesenie č. 01102018   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa Ladislava Főzőa a Ondřeja 

Gerdu  za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

Ad3  Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadania OZ  

 

Starosta informoval o plnení uznesení.  O prebiehajúcich projektoch – obec získala 

ďalších 30 tisíc EUR na hasičskú zbrojnicu. Snažíme sa plniť každodenné 

povinnosti, riešiť problémy, dokončovať rozbehnuté projekty – park, komunitný 

dom ... Je však čoraz menej ľudí aktívne zapojených do verejnoprospešných prác, 

preto sú niektoré práce spomalené. 

 

Uznesenie č. 02102018   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu o plnení uznesení bez pripomienok. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

Ad4  Schválenie spolufinancovania projektu  - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a 

riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií Rómskej komunity pre projekt „Rómska občianska 

hliadka v obci Veľký Horeš“,  z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového schváleného 

rozpočtu. 
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Starosta informoval prítomných poslancov o podmienkach, za ktorých je možné vstúpiť do 

projektu. Oslovila nás možnosť vytvorenia pracovných miest, pričom nie je nutné aby boli všetci 

z rómskeho etnika. 

N. Brezina: informoval sa, v ako pomere musia byť Rómovia a nerómovia. 

Starosta: nie je dané, projekt je však bodovaný a Rómovia majú vyšší počet bodov, takže 

v prípade, že budeme zamestnávať nerómov, máme menšiu šancu na úspešnosť projektu. 

Zaujímavé je, že v projekte je možnosť rozdeliť 24 mesiacov tak, že po 12 mesiacov sa zaradí do 

pracovného vzťahu ďalšia osoba. Starosta sa snaží sústrediť na takých, ktorí sú už overení, 

neodťahujú sa od práce a sú ochotní pracovať. 

N. Brezina: vyjadril pochybnosti vyplývajúce z minulej skúsenosti s obecnými rómskymi 

hliadkami. 

Starosta: sami si vieme vytvoriť podmienky kontroly efektívnosti práce 

 

Uznesenie č. 03102018  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO projektu:  Miestne občianske 

poriadkové služby Veľký Horeš, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j.  

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu.  

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

 

AD5  

A/ Schválenie spolufinancovania  projektu  „Cestné prepojenie Veľký Horeš  -  

Nagyrozvágy  v rámci spolupráce  Interreg V-A  Slovenská republika  Maďarsko vo výške 

5%  z celkového schváleného rozpočtu, v spolupráci  s Centrom podpory regionálneho  

rozvoja okresu Trebišov n.o. 

B/ Schválenie spolufinancovania  projektu  „ Rekonštrukcia nevyužívanej budovy 

základnej školy, na výstavné a konferenčné centrum “ v rámci spolupráce  Interreg V-A  

Slovenská republika  Maďarsko,  z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového 

schváleného rozpočtu. 



4 
 

Starosta  informoval o súčasnom stave príprav projektu. Informoval o spôsobe financovania 

vlastnej časti – spolufinancovania projektu. 

N. Brezina a Š. Brezina chceli aby im starosta dosvedčil, že projekt už nebude stáť obec žiadne 

peniaze („ani cent“) 

Starosta sa vyjadril: v súčasnosti rovnako ako doteraz zdôrazňujem, že obec nemá finančné 

prostriedky na spolufinancovanie a keďže naša obec je strategický partner, tak máme istý 

prísľub, že obec bude v tomto smere podporená a uvedená suma je už pridelená na realizáciu 

tohto projektu, čo bolo potvrdené aj v Bratislave, kde bol starosta na rokovaní (16.10.2018) 

N. Brezina diskutoval o nezmyselnosti niektorých projektov ÚPSVaR-u, ktoré pri realizácii 

nemajú zmysel a našej komunite nepomôžu. 

Uznesenie č. 04102018 

A/ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie projektu a spolufinancovanie  cestného prepojenia 

Veľký Horeš - Nagyrozvágy, názov projektu: „Road links development between Nagyrozvágy 

(HU) and Veľký Horeš (SK) – FUTURE IN HEMP.“ v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie 

udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg 

V-A Slovenská republika – Maďarsko, vo výške 5%  z celkového schváleného rozpočtu, v 

spolupráci s Centrom podpory regionálneho  rozvoja okresu Trebišov n.o.   

Rozpočet na daný projekt:  1 750 000,00 z čoho 5% činí 87.500,00. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda. 

za......5... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

proti ........1....... / Š. Brezina 

zdržalo sa  ...0....../  

 

Starosta pripomenul zámer výstavby – rekonštrukcie bývalej ZŠ v Kráľovskom Chlmci – 

vizualizáciami, v súvislosti s podporou projektu A). Suma zahŕňa nielen rekonštrukciu ale aj 

vybavenie (vzorová dielňa, múzeum ...,  okolie a finančná podpora manažmentu).  

N. Brezina vyjadril prekvapenie nad výškou celkových výdavkov na projekt. 

Starosta vysvetlil, že v tejto oblasti nie je jednoduché zasahovať, keďže ide aj o odborné, 

špecifické položky. Realizácia projektu však bude prebiehať cez elektronické verejné 
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obstarávanie, čo môže priniesť v konečno dôsledku aj zníženie nákladov, keď bude 

vysúťažená nižšia cena od predpokladanej. 

N. Brezina sa informoval, kto bude v tejto ustanovizni pracovať. V tomto štádiu sa to ešte 

nedá povedať. Predpokladáme, že tam nebude stály zamestnanec, spočiatku bude údržba 

(upratovanie a pod.) hradená z projektu. Personálne zabezpečenie má na starosti partner 

z Veľkých Kapušian. Udržateľnosť projektu je stanovená na 5 rokov. 

 

 

Uznesenie č. 05102018 

B/ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie a spolufinancovanie rekonštrukcie nevyužívanej 

budovy základnej školy, na výstavné a konferenčné centrum, názov projektu: „FUTURE IN 

HEMP - Development of the production and sales infrastructure based on industrial hemp.“ 

v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej 

mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, z vlastných 

zdrojov vo výške 5%  z celkového schváleného rozpočtu . 

Rozpočet na daný projekt:630.000,00EUR  z čoho 5%  činí 31.500,00 EUR 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD6   Prejednanie sťažností obyvateľov obce. 

 

Starosta informoval o sťažnostiach: 

a) Sťažnosť - Peter Móricz  

 – sťažnosť na podujatia organizované majiteľmi obchodu FRESH.  

 

V roku 2016 priniesla majiteľka MINIMARKETU FRESH žiadosť o konanie zábavných 

večerov – dvojtýždenne. Starosta si od nej vyžiadal súhlasné stanovisko susedov, ktorých môže 

táto aktivita obťažovať. (Starosta prečítal odpoveď, ktorá jej na túto žiadosť bola zaslaná po 

prerokovaní obecným zastupiteľstvom). Po anonymných sťažnostiach, ktoré boli prerokované na 

OZ bola majiteľka ústne informovaná s odvolaním na jurisdikciu vzťahujúcu sa na tieto 

skutočnosti. 

Starosta zároveň porovnal súhlasné podpisy s tými, ktoré sa teraz vyjadrili v sťažnosti. 

Zároveň starosta vysvetlil zákon, ktorý sa zaoberá organizáciou verejných podujatí 

a zodpovednosť za rušenie nočného pokoja je na organizátorovi podujatia (nie na obci). 
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Poslanci sa vyjadrili, že nemajú problém s aktivitami majiteľky, je však dôležité, aby 

neobmedzovalo susedov a ostatných obyvateľov obce. 

 

Uznesenie č. 06102018 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s realizáciou verejných podujatí za podmienok, že sú 

porušované práva obyvateľov a upozorňuje majiteľku MINIMARKETU FRESH na dodržiavanie 

Zákona o organizovaní verejných podujatí a Občianskeho zákonníka. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD7  Prejednanie a schválenie zmien  a rozpočtových opatrení   v rozpočte 

obce. 

 

Starosta požiadal poslancov o schválenie zmien (príjem 30 tisíc EUR ...) s vysvetlením 

finančných operácií.  

 

Uznesenie č.07102018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny a rozpočtové opatrenia v rozpočte obce. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD8 Rôzne 

 

N. Brezina navrhuje zakúpiť a inštalovať fotopasce na miesta, kde vznikajú čierne skládky.  

Starosta: uvažovali sme už o tejto možnosti, treba to však urobiť tak aby o tom nikto nevedel, 

pretože to nebude mať efekt, keď sa stratí. 

 

Starosta informoval, že kňaz miestnej kalvínskej cirkvi v obci požiadal o finančnú výpomoc pri 

rekonštrukcii kostola vo výške 1500 EUR.  

 

 

Uznesenie č.08102018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc pri rekonštrukcii miestneho kostola vo výške 

1500 EUR na základe predloženej žiadosti . 
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Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda. 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina, M. Tekeľ, N. Brezina, O. Gerda,  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

Ad8  Záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

Overovatelia:  

1.  Ondřej  G e r d a               .............................................................. 

2.  Ladislav  F ő z  ő    .............................................................. 

 

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


