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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/06/2019                                             Vo Veľkom Horeši dňa  28.06.2019 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.06.2019 

 

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.  dr. jur. M a k k a iová  Kinga   

 7.  PaedDr. P á l o v á   Valéria 

8.  Ta v a r s z ký Peter 

9.  T e k e ľ  Milan 
 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Hlavný kontrolór obce:   Ing.  K i s s  Oliver 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Informácie o činnosti  Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 

6. Informácie o činnosti pracovných komisií - (predsedovia pracovných komisií).  

Stav projektu združenia obcí Buród. Informácie o prerozdeľovaní  kompostérov.  

7. Schválenie rozpočtových opatrení na   za II. Q opatrenia č.3 a č. 4. 

8. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018. 

9. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby. Ústredie diakonie reformovanej 

cirkvi na Slovensku. 

10. Schválenie delegátov do volebnej komisie pre voľby riaditeľov ZŠ a MŠ. 

11. Schválenie ponuky na odkúpenie parcely č. 579/2 v podiele 2/4 

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

13.  Schválenie žiadosti  obyvateľov nehnuteľnosti Hlavná 169/109, o využitie žumpy  nachádzajúce sa na 

zastavanej ploche  (spoločný dvor Centra služieb občanom - stolárska dielňa.) 

14. Sťažnosti obyvateľov obce. 

15. Kultúrno-spoločenské aktivity Obce Veľký Horeš. Deň obce  06.07.2019 

16. Oznam ŽSR k novému cestovnému poriadku . 

17. Informácie o projekte „ Miestne občianske poriadkové služby.“  

18. Rôzne 

19. Interpelácie 

20. 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 (bez návrhov). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – 

prítomných 9 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 01062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Valériu Pálovú a Milana 

Tekeľa 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. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K.Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../  
 

 

Ad5 

Informácie o činnosti  Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ  

Starosta informoval OZ o činnostiach obecnej samosprávy od posledného zasadnutia. Poskytol 

údaje o prebiehajúcich projektoch ako rozšírenie kamerového systému, pokračovanie budovania 

hasičskej stanice, Miestne občianske poriadkové služby a pod.. Starosta informoval zastupiteľstvo 

o úspešnosti zrealizovaného Veľkohorešského cyklomaratónu, ktorý sa uskutočnil 9.6.2019. 

Podujatie prebehlo bez väčších problémov a pretekári sa zúčastnili v hojnom počte. Zastupiteľstvo 

bolo informované aj o tom že v obci bol na žiadosť obyvateľov obce vykonávaný dňa 27.6.2019  

postrek proti komárom, ktorý  bude opakovaný  o týždeň, pred plánovaným Dňom obce. Postrek 

vykonáva certifikovaná firma Veterinárius z Trebišova, ktorá sa prezentovala všetkými 

potrebnými dokladmi a povoleniami. 

 

 

Uznesenie č. 02062019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o činnosti obecnej samosprávy od posledného 

zasadnutia OZ bez pripomienok 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad6 Informácie o činnosti pracovných komisií - (predsedovia pracovných komisií). 

Stav projektu združenia obcí Buród. Informácie samosprávy o prerozdeľovaní 

kompostérov. 

 

Jednotlivé komisie informovali o svojich činností, ktoré vykonávali od posledného zasadnutia OZ.  

Poriadková komisia znova zasahovala na základe upozornenia občanov a riešila nezákonné  

vyprázdňovanie žumpy, hlučnosť a nedodržanie nočného pokoja. Komisia informoval starostu aj 

o tom že v dome s číslom 53 pravidelne rušia nočný pokoj. Už bola zavolaná aj policajná hliadka,  

napriek tomu sa však situácia nezlepšila. Brezina N navrhol zavolať pracovníkov úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny, ktorých by mohla zaujímať ochrana maloletých, žijúcich v danom dome. 

Viacerí z poslancov naznačili, že v obci sú túlavé psy, ktorých majitelia ani po upozornení 

nekonajú v záujme obmedzenia ich pohybu a ohrozujú tak obyvateľov a návštevníkov obce. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo starostovi, aby niekedy v budúcnosti bolo vykonané spočítanie 

psov v obci s tým, že treba zistiť aj ich majiteľov. Starosta uviedol, že čipovanie psov je zákonom 

už ustanovené, nezabráni to však tomu, aby sa ľudia z iných obcí zbavovali svojich psov tak, že 

ich vyložia v našej obci. Čipovanie psov rieši tento problém ak sa aplikuje celoplošne. Poslanci 

informovali starostu o sťažnostiach majiteľov psov na správanie veterinárneho lekára, ktorý 

vykonával v obci očkovanie psov a mačiek. Po odchode doterajšieho veterinára do dôchodku 

prišiel nový, ktorý sa však nespráva k majiteľom podľa zvyklostí a ich očakávaní. Starosta 

povedal, že napriek tomu, že veterinár prezentoval v šírených letákoch, že je  obecným 

veterinárom, nemá s obcou žiadnu zmluvu a majitelia domácich zvierat majú možnosť zvoliť si 

vlastného veterinára. 

Kultúrna komisia na svojom zasadnutí prerokovala v spolupráci s členom červeného kríža 

a speváckej skupiny Levanduľa a s riaditeľom základnej školy jednotlivé podujatia, ktoré budú 

realizované v našej obci. Sem patrí napríklad Deň detí ktorý sa uskutočnil 1.6.2019 kde členovia 

miestneho DHZ predstavili deťom a ich rodičom nové hasičské auto. Komisia sa dohodla 

s riaditeľom základnej školy, že žiaci školy pripravia vystúpenie na Deň obce, ktorý sa uskutoční   

6.júna.2019. 

Poslanec L. Főző informoval starostu a zastupiteľstvo o rozdelení kompostérov. Rozdelenie 

prebiehalo v poriadku, pričom niekoľkí z občanov oznámili že nebudú potrebovať kompostér.  

Starosta vysvetlil výhodnosť realizácie tohto projektu, vďaka ktorému, keď minimálne 50%  

obyvateľov preukázateľne kompostuje biologicky odbúrateľný odpad, nemusí obec zabezpečovať 

jeho zmluvnú likvidáciu. Tieto kompostéry ktoré boli rozdávané sú vhodné na spracovávanie 

odpadov a ako poslanec O.Gerda a N.Brezina spomenuli, u nich kompostér funguje správne, podľa 

očakávania. 
 

Uznesenie č. 03062019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o činnosti pracovných komisií a stav projektu 

združenia obcí Buród - prerozdeľovanie kompostérov. 
 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarzský, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad7 Schválenie rozpočtových opatrení za II.Q - opatrenia č.3 a č.4. 
 

Starosta informoval o zmenách v rozpočte. Boli rôzne zmeny, napríklad pri výdavkoch na šport, 

alebo boli neočakávané výdavky pri rekonštrukcii hasičskej budovy. Obec získala dotáciu na 

obnovenie jednej z miestnych komunikácií. Starosta oslovil rôzne firmy, aby urobili cenovú 

kalkuláciu na rekonštrukciu cestných telies. Poslanci diskutovali o riešení rekonštrukcie na 

Egrešovej ulici a o zákonných podmienkach, ktoré musí cesta spĺňať  (existujúca komunikácia). 

Prítomní sa zhodli na tom, že cesta na Egrešovej ulici je vhodná na opravu, keďže je využívaná 

nielen obyvateľmi ulice, ale je to cesta vedúca do extravilánu obce. 

Hlavný kontrolór obce uviedol, že všetky zmeny v rozpočte sú opodstatnené a odporúča obecnému 

zastupiteľstvu navrhované rozpočtové opatrenia  č. 3 a č. 4 schváliť. 

. 

Uznesenie č. 04062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočtové opatrenia za II.Q 2019 - opatrenia č.3 a č.4 
 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Uznesenie č. 05062019 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje uskutočniť  rekonštrukciu miestnej komunikácie  na Egrešovej 

ulici. 
 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad8 Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 

 

Hlavný kontrolór podrobne informoval o obsahu záverečného účtu (v prílohe zápisnice a dostupné 

na internete). Na základe vlastného posúdenia odporúčal prítomným poslancom záverečný účet 

obce schváliť v plnom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 06062019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 
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Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad9 Žiadosť Ústredia diakonie reformovanej cirkvi na Slovensku o finančný 

príspevok na prevádzku poskytovania soc. služby. 

 

Starosta informoval o tom, že obec dostala žiadosť o finančný príspevok na prevádzku 

poskytovania soc. služby v našej obci. Ide tu hlavne o opatrovanie starších ľudí, ktoré vykonávajú 

rôzne spoločnosti. Obec tiež vykonáva opatrovanie, poskytuje svojím odkázaným občanom pomoc 

pri opatrovaní seniorov, pri vykonávaní denných úkonov, pri kosení, umývaní okien alebo 

udržiavaní poriadku, čistoty na dvore, atď. 

 

Uznesenie č. 07062019 

Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť na vedomie a schvaľuje finančnú pomoc poskytovateľom soc. 

služieb  podľa zákona a podľa finančných možností obce.  

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad10 Schválenie delegátov do volebnej komisie pre voľby riaditeľov ZŠ a MŠ. 

 

V roku 2019 sa uskutoční voľba riaditeľov ZŠ a MŠ. Obec deleguje svojich zástupcov 

zriaďovateľa do Rady školy  nasledovne: 

a) Pre voľby riaditeľa MŠ jednu osobu – Milan Tekeľ 

b) Pre voľby riaditeľa ZŠ tri osoby – Norbert Brezina, Kinga Makkaiová a Peter Tavarszký.  

Náhradníčkou v prípade potreby je Valéria Pálová. 

Uznesenie č. 08062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegáta do volebnej komisie pre voľby riaditeľa MŠ poslanca 

M.Tekeľa a schvaľuje delegátov do volebnej komisie pre voľby riaditeľa ZŠ poslancov 

K.Makkaiovú, N.Brezinu a P.Tavarszkého a za náhradníčku Valériu Pálovú. 
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Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad 11 Schválenie ponuky na odkúpenie parcely č.  579/2 v podiele 2/4 

 

Starosta informoval o ponuke majiteľa na odkúpenie parcely č.579/2 v podiele 2/4 za 20Eur/m
2
. 

Starosta sa dohodol s majiteľom, že hodnotu parcely treba oceniť a potom sa bude obecné 

zastupiteľstvo o ponuke majiteľa diskutovať.  

 

Uznesenie č. 09062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup navrhovaný starostom, rokovať o ponuke na odkúpenie 

parcely č. 579/2 v podiele 2/4 až po uskutočnení ocenenia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

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

majiteľov) 

 

Starosta informoval o tom, že s majiteľom parcely č. KNC. 133 a 134, s ktorým už dlhodobo 

prebieha rokovanie, sa dohodli na kúpnej cene 500 Eur, ktorá už bola schválená OZ (Uznesenie 

číslo:08032019 ) 

 

Uznesenie č. 10062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľností v k. ú. Veľký Horeš : rodinný dom č.s.285 

na par.č.134, par.č.134 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294m
2 

a par.č.133 záhrada o výmere 

1435m
2 

zapísané na liste vlastníctva č.390 v celosti pod B2, jedná sa o parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape od  1.)Attila ŠÁNDOR rod. Šándor, nar.12.12.1967, 

r.č.671212/6388, trvale bytom Most, Tř.Budovatelů č.p. 2378/30,okr.Most, štátna príslušnosť 

ČR a manželka Monika ŠÁNDOROVÁ rod. Lakatosová, nar.21.03.1968, r.č.685321/6896, 

trvale bytom Kapušanské Kľačany 137, PSČ 079 01, štátna príslušnosť SR, za dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške 500,-€ (slovom päťsto Eur), jedná sa o nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
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v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve obce.   Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva 

bude znášať obec. 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad13 Schválenie žiadosti  obyvateľov nehnuteľnosti Hlavná 169/109, o využitie 

žumpy  nachádzajúce sa na zastavanej ploche  (spoločný dvor Centra služieb 

občanom - stolárska dielňa.) 
 
Obyvatelia nehnuteľnosti  Hlavná 169/109 podali žiadosť, aby mohli využívať žumpu patriacu  

Centru služieb. Dôvodom je zabezpečenie základných hygienických podmienok na opateru 

chránenej osoby. Podľa poslanca O. Gerdu, je žumpa dosť veľká na to, aby ju vedeli využívať aj 

ďalšie osoby, bolo by však nutné preskúmať, či je, vzhľadom na polohu domu a žumpy, takéto 

napojenie zrealizovateľné. Zisteniu a overeniu skutočností sa bude venovať poriadková komisia.  

 

Uznesenie č. 11062019 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s napojením žiadateľovej domácnosti na žumpu vo vlastníctve obce 

za podmienok, ak je táto možnosť z technickej stránky realizovateľná - (Centrum služieb) 

a poveruje členov poriadkovej komisie na vykonanie úkonov potrebných na zistenie skutkového 

stavu. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad14 Sťažnosti obyvateľov obce 
 
Starosta informoval o sťažnostiach:  

a) Sťažnosť - Peter Móricz – sťažnosť na podujatia organizované majiteľmi obchodu FRESH. 

b) Sťažnosť – Kovács Štefan– sťažnosť na podujatia organizované majiteľmi obchodu 

FRESH. 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s obsahom listov so sťažnosťami. Starosta priblížil 

zákonné podmienky, ktoré sa zaoberajú organizáciou verejných podujatí a zodpovednosťou za 

rušenie nočného pokoja, ktorá je na organizátorovi podujatia (nie na obci). Zároveň S pripomenul 
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že písomné stanovisko obce bolo p. majiteľke zaslané opakovane 05.10.2018 a 08.01.2019 

doporučene do vlastných rúk. Poslanci sa vyjadrili, že nemajú problém s aktivitami majiteľky,  je 

však dôležité, aby neobmedzovali susedov a ostatných obyvateľov obce. Členovia obecného 

zastupiteľstva majú taký názor, že najlepšie by bolo keby si problémy vyriešili medzi sebou 

obyvatelia a podnikateľka. Obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi, aby vydal stanovisko až po 

konzultácii s právnikom. 

Uznesenie č. 12062019 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu, aby odpoveď na sťažnosti konzultoval s právnikom 

a postupoval v zmysle zákonom stanovených možností. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad15 Kultúrno-spoločenské aktivity Obce Veľký Horeš. Deň obce  06.07.2019 
 
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s predbežným programom podujatia - Deň obce Veľký Horeš. 

V roku 2019 bude deň obce jednodňový. Podrobný rozpis programu bude zverejnený 

v nasledovných dňoch a v podobe letákov distribuovaný obyvateľom obce. 

 

 

Ad16 Oznam ŽSR k novému cestovnému poriadku 
 
Starosta oboznámil členov obecného zastupiteľstva  s novým  cestovným  poriadkom  ŽSR, ktorý 

bude elektronicky dostupný aj pre obyvateľov obce. 

 

Ad17 Informácie o projekte „ Miestne občianske poriadkové služby.“ 
 
Starosta informoval zastupiteľstvo o úspešnom projekte MOPS. Obec dostala 98.000.00-Eur na 

zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby. Obec uzavrie pracovnú zmluvu so štyrmi 

osobami ktoré budú dohliadať na dianie v našej obci, ako napr. pohyb maloletých v obci, rušenie 

nočného pokoja, čierne skládky odpadu a pod. Projekt bude trvať 2 roky.  
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Ad18 Rôzne 

 

Starosta informoval o plánovaných projektoch: projekt detského ihriska v rámci cezhraničnej 

spolupráce s partnerskou obcou Nyírpazony (HU) a projekt na dokončenie stavby Hasičskej 

zbrojnice, projekt na výstavbu chodníkov a cyklotrás. Požiadal členov obecného zastupiteľstvo o 

schválenie finančného zabezpečenia predpokladaných príležitostí na projektové investície: 

a/ Schválenie spolufinancovania projektu „Hasičská zbrojnica“  vo výške 5% z celkového 

schváleného rozpočtu v prípade schválenia podaného projektu. 

 

Uznesenie č. 13062019 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu dostavby hasičskej zbrojnice vo 

výške 5% z celkového schváleného rozpočtu daného projektu. 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Eurofondy na výstavbu a 

rekonštrukciu základnej technickej infraštruktúry.“ vo výške 5% z celkového schváleného rozpočtu 

daného projektu. 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu výstavby verejnej elektrickej 

nabíjacej stanice vo výške 5% z celkového schváleného rozpočtu daného projektu. Výzva MH č. 

1849/2019 - 4210-36886. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

b/ Schválenie spolufinancovania projektu „MŠ Veľký Horeš a MŠ Nyírpazony“ v rámci 

cezhraničnej spolupráce vo výške 15% z celkového schváleného rozpočtu 

 

Uznesenie č. 14062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „MŠ Veľký Horeš a MŠ Nyírpazony“ 

v rámci cezhraničnej spolupráce vo výške 15% z celkového schváleného rozpočtu 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

c/ Schválenie spolufinancovania projektu „Chodníky a cyklotrasy“ vybudované v obci vo výške 

5% z celkového schváleného rozpočtu 
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Uznesenie č. 15062019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Chodníky a cyklotrasy“ vybudované 

v obci vo výške 5% z celkového schváleného rozpočtu 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

za........9... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, K. Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Starosta informoval členov OZ na požiadanie poslanca L. Főzőa, že nové hasičské auto bude 

naplno využívať DHZ Veľký Horeš, napriek tomu, že majiteľom auta nie je obec Veľký Horeš ale 

Ministerstvo vnútra SR. Auto môžeme využívať na všetky úkony súvisiace činnosti DHZ Veľký 

Horeš. 

 

 

Ad19,20 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

 

 

Peter Tavarszký    ............................................................. 

Overovatelia:  

1.  PaedDr. Valéria Pálová   .............................................................. 

2. Milan Tekeľ    .............................................................. 

 

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


