
1 

Obecný úrad Veľký Horeš 

Číslo 28/12/2018  Vo Veľkom Horeši dňa  28.12.2018 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.12.2018 

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. D o r g a i  Tibor
6. M a k k a i  Kinga
7. P á l o v á   Valéria
8. T a v a r s k ý Peter
9. T e k e ľ  Milan

Starosta obce:  P á l  Zoltán 

Program: 

1. Otvorenie zasadania

2. Určenie zapisovateľa

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. polrok 2019

6. Schválenie rozpočtu Obce Veľký Horeš na roky  2019 - 2021 a rozpočtových opatrení na rok 2018

7. Schválenie žiadosti Základnej školy vo Veľkom Horeši  na zvýšenie rozpočtu školy na rok 2018 o

5401,40-Eur a na rok 2019 o 3600-Eur

8. Oboznámenie poslancov so  zákonom  č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov  zo

17.októbra 2018 s účinnosťou od 1.1.2019

9. Posúdenie a schválenie POH(Programu odpadového hospodárstva) Obce Veľký Horeš  na roky

2016 - 2020 - v prílohe.

10. Prerokovanie  rozdeľovania kompostérov  a úlohy poslancov OZ.

11. Schválenie odmeňovania starostu obce a poslancov OZ .

12. Schválenie návrhu na odkúpenie parcely č.  KNC 133 a 134 - (žiadosť majiteľov)

13. Posúdenie žiadosti Obč. združenia „Harmónia - Cena maďarskej hudby na Slovensku“ o poskytnutie

dotácie.

14. Osobný údaj GDPR

15. Rôzne

16. Interpelácie

17. Záver
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PRIEBEH  ZASADANIA 

Ad1,2,3,4 
Starosta (S) obce privítal prítomných a informoval o programe zasadnutia. Oslovil prítomných 
na doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Konštatoval, že zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné – prítomných je 9 poslancov.  
S dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

Uznesenie č. 01122018   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa, Ladislava Főzőa a Ondřeja 
Gerdu  za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 
Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 

Ad5  Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. polrok 
2019

Hlavný kontroloval informoval prítomných o svojom pláne kontrolnej činnosti na 
1. polrok roka 2019. Vyzval prítomných aby v prípade potreby navrhli, ktoré časti
a oblasti by mohol a mal v roku 2019 kontrolovať nad rámec svojho plánu.
Prítomní nemali doplňovacie návrhy a hlasovali za prijatie plánu v podobe, v akej
im bol predstavený.

Uznesenie č. 02122018   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 
polrok 2019 bez pripomienok, v predloženom znení. 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 
Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad6  Schválenie rozpočtu Obce Veľký Horeš na roky  2019 - 2021 a rozpočtových 
opatrení na rok 2018 (v prílohe). 

Prítomný hlavný kontrolór komentoval rozpočtové opatrenia a predložený rozpočet, ktorý mali 
poslanci k dispozícii a zaujal stanovisko: nemá k vypracovanému rozpočtu na rok 2019 žiadne 
pripomienky a navrhuje poslancom  rozpočet v predloženej podobe prijať a návrhy rozpočtov na 
roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie.  
Brezina N. sa informoval o sume 30 tisíc EUR, ktorá je v rozpočte na potreby DHZ. Starosta dal 
odpoveď, že ide o peniaze, ktoré získala obec prostredníctvom projektu na dostavbu hasičskej 
zbrojnice a je to plánovaný výdavok. Prítomní hlasovali. 

Uznesenie č. 03122018  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený rozpočet  obce na rok 2019 v predloženej podobe. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené rozpočtové opatrenia na rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtov obce na rok 2020 a 2021.  

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 
Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 

AD7 Schválenie žiadosti Základnej školy vo Veľkom Horeši  na zvýšenie 
rozpočtu školy na rok 2018 o 5401,40-Eur a na rok 2019 o 3600-Eur 

Starosta prezentoval žiadosť riaditeľa školy o dofinancovanie nákladov na prevádzku školy – 

úhradu faktúr priložených k žiadosti. 

Prítomný riaditeľ školy podal poslancom vysvetlenie, keďže na začiatku roku predpokladal 

a informoval poslancov, že v tomto roku nebude žiadať žiadnu dotáciu, čo napriek tomu, že 

vzrástol počet žiakov školy, nedodržal. V roku 2019 predpokladané zvýšenie miezd pre 

zamestnancov, aj tých, ktorí sú v priamej kompetencii obce, ho tiež núti žiadať dotáciu aj na rok 

2019. Na základe posledných výsledkov znižuje požadovanú sumu z pôvodne požadovanej sumy 

na rok 2018 na 4900 Eur. 

Főző: Vyjadril rozčarovanie, že napriek tomu, že školu všetci považujeme za dôležitú pre 

kultúrny a spoločenský život obce, necítime, že škola zdieľa spoločenský život obce. 

Starosta: Upozornil, že škola si neplní ani povinnosť pri fungovaní Rady školy. 

Pálová: Reagovala ako menovaný zástupca OZ do Rady školy, za celé jej pôsobenie nebolo 

zvolané zasadnutie RŠ a tak obec nepozná situáciu, ktorá by mohla byť riešená priebežne a nie 
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na poslednú chvíľu. Riaditeľ školy by mohol využiť aj iné príležitosti na získanie prostriedkov 

podporujúcich prevádzku, kvalitu vybavenia a propagáciu školy. Netreba zaspať na vavrínoch, 

keď v tomto roku prišlo do školy veľa žiakov z Malého Horeša, keďže ZŠ v Kr. Chlmci sa veľmi 

usiluje motivovať rodičov, aby im zverila svoje deti. 

Brezina N.: Rovnako nevie o škole nič a ako súkromný podnikateľ by dokázal škole v mnohom 

pomôcť. 

Uznesenie č. 04122018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy – Alapiskola  vo Veľkom Horeši na 

zvýšenie rozpočtu školy na rok 2018 vo výške: rok 2018 – 4900 EUR a na rok 2019 – 

3600,00 EUR. 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...3....../ V. Pálová, T.Dorgai, K. Makkai 

AD8   Oboznámenie poslancov so  zákonom  č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov  zo 17.októbra 2018 s účinnosťou od 1.1.2019 

Starosta informoval o konkrétnych dopadoch zákona na fungovanie spravovania odpadov 
v budúcnosti. Obec musí v spolupráci s občanmi zabezpečiť  separovanie TKO odpad v čo 
najväčšom množstve. 
Súčasťou plánu obce v tejto oblasti je aj zásobenie domácností kompostérmi. Vzhľadom na to, 
že vysúťažený dodávateľ je zavalený objednávkami a nestíha dodať výrobok v stanovenom 
termíne, ktorý je momentálne posunutý na január prípadne február 2019. Poplatky za vývoz 
komunálneho odpadu sa budú v priebehu budúceho roka zvyšovať o 20%.  
Starosta informoval, ktoré komodity je nutné separovať a ktoré budú vyvážané vo zvláštnom 
režime, nie súčasne s komunálnym miešaným odpadom. 
Firma FURA bude každoročne vyhodnocovať % úspešnosti separácie a na základe toho stanoví 
ceny na nasledujúci rok. Obec nemá mnoho nástrojov na to aby zabezpečila v každej domácnosti 
čo najväčšiu separáciu odpadu a prinútila obyvateľov uhradiť cenu za odvoz odpadu, snaží sa 
však využiť všetky dostupné zákonné možnosti.  

Uznesenie č. 05122018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie . 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 
Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
proti ........0....... / 
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zdržalo sa  ...0....../ 

AD9  Posúdenie a schválenie POH (Programu odpadového hospodárstva) 
Obce Veľký Horeš  na roky 2016 - 2020 .  

Poslanci požiadali starostu o vysvetlenie časového rozpätia tohto programu, čo starosta urobil. 
K obsahu POH, ktorý mali poslanci k dispozícii nemali pripomienky. 

Uznesenie č. 06122018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje POH obce Veľký Horeš na roky 2016 – 2020 v predloženom 
znení (v prílohe) 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 
Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 

AD10 Prerokovanie  rozdeľovania kompostérov  a úlohy poslancov OZ. 

Starosta informoval o tom, ako bude fungovať distribúcia kompostérov, zaškolenie, šírenie 
informačných letákov. Požiadal distributéra o sprostredkovanie printových aj prezentačných 
aktivít aj v maďarskom jazyku, čo distributér prisľúbil. 
Starosta požiadal prítomných poslancov o pomoc pri spúšťaní projektu a pri zavádzaní do praxe. 
Poslanci diskutovali, kde bude možné uložiť 2 kamióny kompostérov. Starosta verí, že, ak bude 
vhodné počasie, bude do konca januára 2019 zastrešená budova hasičskej zbrojnice, ktorú by 
bolo možné na to využiť. 

Ad11 Schválenie odmeňovania starostu obce a poslancov OZ . 

Starosta informoval o novom zákone, ktorý upravuje mzdy starostov a odmeny poslancov 
v súlade s počtom obyvateľov obce a priemernej mzdy v národnom hospodárstve a vyzval 
poslancov k diskusii a návrhom. 
Főző navrhol zvýšiť tabuľkový plat starostu o 55% (maximálne možné navýšenie je v zákone 
uvedené 60%), vzhľadom na jeho doterajšie výkony a aktivity. Keďže neboli žiadne iné návrhy, 
starosta dal hlasovať. 

Uznesenie č. 07122018 
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce Veľký Horeš PaedDr. Zoltánovi Pálovi

podľa Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
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primátorov miest v znení neskorších predpisov,  §4- odst.2  zvýšenie základného platu 
starostu o 55%. 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za........9... poslancov/ L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, T. 
Dorgai 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ K. Makkai, V. Pálová 

Poslanci diskutovali o výške odmien pre poslancov OZ. 
Brezina N.: navrhuje 50 EUR za jedno zasadnutie OZ a 40 EUR na zasadnutie komisie. 
Navrhuje, že OZ by sa mohlo stretávať aj častejšie. 
Pálová: navrhla hodinovú odmenu 10 EUR, čo činí cca 30 EUR za zasadnutie. 
Gerda: vyhlásil, že chce vykonávať mandát poslanca bez nároku na odmenu do doby nástupu do 
starobného dôchodku. Starosta si vyžiadal návrh na odmenu pre zástupcu starostu. Š. Brezina 
navrhuje 100 EUR. Starosta navrhuje odmeniť poslancov aj za mimoriadne aktivity, keďže niektorí 
sú veľmi aktívni a ochotne aj doteraz spolupracovali, bez nároku na odmenu. 
Főző L. a Brezina N. oslovili prítomných aby prejavili svoj názor. Brezina Š. navrhuje 50 EUR 
za mimoriadne aktivity. Starosta dal hlasovať. 

Uznesenie č. 08122018 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce „Zásady odmeňovania poslancov v Obci 
Veľký Horeš“ (Príloha č. 1) s účinnosťou od   01.01.2019  so zmenami  nasledovne:

50 EUR/poslanec za jedno zasadnutie OZ
40 EUR/poslanec na jedno zasadnutie komisie
100 EUR/zástupca starostu
50 EUR/poslanec za jednotlivé mimoriadne aktivity.
- Poslancovi  Ondřejovi Gerdovi sa zastavuje vyplácanie  odmien do doby nástupu na
starobný dôchodok

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 

za........5... poslancov/ L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, V. Pálová 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  .... 4....../ K. Makkai, P. Tavarský, T. Dorgai, O. Gerda 

Ad 12 Schválenie návrhu na odkúpenie parcely č.  KNC 133 a 134 - (žiadosť 
majiteľov) 

Starosta informoval o žiadosti majiteľov (neprispôsobiví Jumbovci), ktorí ponúkajú obci svoj 
pozemok na odkúpenie. V prípade, že tak obec  neučiní, majú záujem nasťahovať sa späť do 
obce. Na predmetnom pozemku už žiadna stavba neexistuje. OZ predpokladá, že žiadatelia iba 
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skúšajú, ako môžu získať nejaké finančné prostriedky. Starosta žiadateľovi dal na vedomie, že 
v prípade odkúpenia bude od neho vymáhať všetky podlžnosti, ktoré má voči obci. 

Uznesenie č. 09122018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie parcely č. KNC 133 a 134, ktorá susedí s parcelou 
obce v maximálnej hodnote do 500 EUR s prihliadnutím na daňové  podlžnosti, ktoré majiteľ 
pozemku má voči obci. 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 
Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. Makkai 
za.......8..... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, T. 
Dorgai, K. Makkai 
proti ........1....... /Brezina Š. 
zdržalo sa  ...0....../ 

Ad13 Posúdenie žiadosti Obč. združenia „Harmonia - Cena maďarskej hudby 
na Slovensku“ o poskytnutie dotácie. 

Starosta informoval o požiadavke OZ Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku. Pálová 
navrhuje, že efektívnejšie pre obec je podporovať talentovaných žiakov miestnej školy a deti z 
obce. Umelci, ktorí prichádzajú k nám vystupovať sú za svoje vystúpenie zaplatení. Poslanci 
s jej návrhom súhlasili a odporučili starostovi na žiadosť odpovedať negatívne. 

Ad14 Osobný údaj GDPR 

Starosta vysvetlil potrebu súhlasu na spracovanie osobných údajov a prehlásenia o mlčanlivosti. 
Všetci prítomní tieto informácie zobrali na vedomie a podpísali dokumenty, ktoré im starosta 
predložil. 

Ad15 Rôzne 

Riaditeľ školy: Ponúkol spoluprácu Kultúrno-školskej komisii pri organizácii obecných 
podujatí, čomu sa starosta potešil. Vysvetlil aj vystúpenie z projektu s NagyRozvágyom (HU), 
ktorý bol neúspešný preto, lebo sú medzi deťmi negatívne vzťahy a nezdravá súťaživosť, čo 
nedovoľuje organizovať spoločné aktivity. 

Brezina N.: Blikajúca lampa pri odbočke na ZŠ. Starosta bude riešiť výmenu. 

Dorgai T.: Prejavil záujem stať sa členom Komisie verejného poriadku a životného prostredia. 

Poslanci: Diskutovali o túlavých psoch, ktorí pravdepodobne majú svojich majiteľov (Pankulič, 
Horváth.....), preto ich bude treba osloviť a zabezpečiť nápravu. 
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Starosta: Vyzval poslancov aby uvažovali nad zmenou výšky poplatku za odvoz komunálneho 
odpadu, čo bude v blízkej budúcnosti nevyhnutné. 

Brezina Š: sťažoval sa na oproti bývajúcich susedov (podnájomníkov), ktorí vykurujú dom tak, 
že zamoria celé okolie a nemajú ani nádobu na komunálny odpad. Hovorí, že dom je v exekúcii. 

 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  ............................................................. 




