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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 29/06/2018                                       Vo Veľkom Horeši dňa  29.06.2018 

 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2018  

 

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 
 

Starosta obce:      P á l  Zoltán  

Hlavný kontrolór:      K i s s Oliver 

 
 

 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice. 

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

4. Schválenie zámeru obce na zámenu pozemkov z dôvodu dobudovania cezhraničnej 

cesty Veľký Horeš - Nagyrozvágy  

5. Schválenie záverečného účtu Obce Veľký Horeš za rok 2017 

6. Prejednanie a schválenie rozpočtových opatrení č.5 a 6 v rozpočte obce. 

7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

8. Schválenie povinných uznesení obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami. 

9. Prejednanie možnosti uskutočnenia Obecných osláv „Mezelény 2018“ 

10. Rôzne.   

11. 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.  

 

01062018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa Kingu Makkaiovú 

a Milana Tekeľa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

za........6... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, K. Makkaiová, 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. Poslanci prijali správu o priebehu riešenia 

bez pripomienok 

 

02062018  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu o oplnení uznesení bez 

pripomienok. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

Ad4  Schválenie zámeru obce na zámenu pozemkov z dôvodu dobudovania 

cezhraničnej cesty Veľký Horeš - Nagyrozvágy  
 

Starosta informoval prítomných poslancov o zámere, ktorý sa spája s dlhoročne prípravovaným 

projektom cestného prepojenia s obcou  Nagyrozvágy  (Maďarsko). V záujme realizácie tohto 

projektu je nevyhnutné vytvoriť podmienky v oblasti pozemkov, čo si vyžaduje dohodu 

s vlastníkmi pozemkov, ktorí prejavili ochotu na výmenu svojich parciel. Poslanci sa zoznámili 

so zámerom, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli obce. 
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03062018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov v súlade s predloženým Zámerom 

( v prílohe zápisnice). 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD5  Schválenie záverečného účtu Obce Veľký Horeš za rok 2017 

Hlavný kontrolór podrobne informoval o obsahu záverečného účtu (v prílohe zápisnice). Na 

základe vlastného posúdenia odporúčal prítomným poslancom záverečný účet obce schváliť 

v plnom rozsahu. 

 

04062018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Veľký Horeš za rok 2017 

prezentovaný hlavným  kontrolórom obce. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

 

AD6   Prejednanie a schválenie rozpočtových opatrení č.5 a 6 v rozpočte obce. 

 

Starosta vysvetlil funkciu a potrebu rozpočtových opatrení. Poslanci prijali vysvetlenie bez 

komentára. 

 

05062018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia 5 a 6 v rozpočte obce Veľký 

Horeš. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  
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AD7  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Hlavný kontrolór obce prečítal svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018. (v 

prílohe zápisnice). Starosta vyzval prítomných aby podľa vlastného uváženia navrhli ďalšie 

úlohy v kontrolnej činnosti. Poslanci považujú prečítané úlohy za dostatočné. 

 

06062018  Obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schvaľuje 

v plnom predloženom rozsahu. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

AD8 Schválenie povinných uznesení obecného zastupiteľstva pred 

komunálnymi voľbami. 

 

Starosta vysvetlil potrebu a zmysel týchto uznesení. Poslanci diskutovali a zvažovali počet 

poslancov 7 alebo 9. Z diskusie vyplynul návrh 9 poslancov. Rozsah výkonu funkcie starostu 

navrhujú všetci poslanci jednohlasne na  100% 

 

07062018  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné 

obdobie 2019 – 2022 v počte 9. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce – 100% 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD9 Prejednanie možnosti uskutočnenia Obecných osláv „Mezelény 2018“ 

 

Starosta požiadal poslancov o pomoc pri organizovaní podujatia. Vyzval ich na sprostredkovanie 

nápadov, návrhov, téma ostáva otvorená, v súčasnosti sa rieši program a organizácia podujatia. 

 

 

AD10 Rôzne 

 

Starosta informoval o žiadosti podnikateľky Judity Gulyásovej, ktorá má záujem zásobovať 

obyvateľov chlebom a pečivom, keďže súčasný dodávateľ končí  s touto činnosťou.  



5 
 

 

08062018  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženou žiadosťou Judity Gulyásovej. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

O. Gerda 

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

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

zdržalo sa  ...0....../  

 
 

Starosta požiadal prítomných aby pomohli obci vyhľadať kandidátov na terénnu sociálnu prácu, 

ktorí spĺňajú stanovené podmienky, keďže terénni pracovníci sú veľmi potrební a žiadaní pre 

potreby obce – starostlivosť o neprispôsobivých, seniorov a mladistvých. Poslanci vyjadrili 

nespokojnosť s podmienkami, ktoré obmedzujú možnosť zamestnať TSP s nižším vzdelaním ale 

s praktickými skúsenosti. 

 

Starosta informoval o žiadosti obyvateľov Družstevnej ulici o inštaláciu cestného retardéra. 

Obyvatelia ulice zdôvodňujú svoju žiadosť tým, že sú ohrozené deti, ktoré sa pohybujú po ulici. 

Poslanci nepodporujú tento návrh, navrhujú však aby obyvatelia ulice spísali petíciu a potom sa 

to bude riešiť. 

 

Norbert Brezina požiadal starostu o zabezpečenie výhľadu – odstránenie krovín. Starosta túto 

skutočnosť eviduje a zabezpečí bezpečný výhľad vychádzajúcim vozidlám. 

 

Poslanci diskutovali: 

 problémoch, ktoré spôsobuje problémová rodina Gatyásová – Hlavná ulica oproti 

Cintorínskej ulici; 

 o implementácii pravidiel ochrany osobných údajov. 

 

Poslanci v tomto bode neprijali rozhodujúce uznesenia. 

 

Ad11  Záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

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

Overovatelia:  

1.  Kinga  M a k k a i                .............................................................. 

2.  Milan T e k e ľ     .............................................................. 

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


