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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/03/2019                                       Vo Veľkom Horeši dňa  19.03.2019 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.03.2019  

 

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.  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 

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)  

7. Kultúrno-spoločenské aktivity Obce Veľký Horeš v roku 2019 v súčinnosti so Základnou školou - 

Alapiskola a Materskou školou - Óvoda Veľký Horeš. 

8. Nové legislatívne zmeny týkajúce sa  „zákona  č. 162/1995 Z. z., a  zákona č. 140/2014 Z. z. 

9. Schválenie rozpočtových opatrení na   za I. Q opatrenia č.1 a č. 2. 

10. Stav projektu združenia obcí Buród . Informácie o prerozdeľovaní  kompostérov.  

11. Schválenie  návrhu odkúpenia časti  parcely  KNC -  č.699 pre potreby projektu Cezhraničnej 

spolupráce  Interreg  Sk - Hu, 

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

13. Posúdenie žiadosti Obč. združenia „Patriot “ -   o výške poskytnutia dotácie,  pre postihnuté deti. 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. 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 pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – 

prítomných  9 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 01032019   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Valériu Pálovú za zapisovateľa,  Tibora Dorgaiho a Kingu 

Makkaiovú  za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program 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   

Informácie o činnosti  Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 

Starosta informoval o činnosti od posledného zasadnutia. Starosta podal projekt na rozšírenie 

kamerového systému s rozpočtom cca 24 tisíc EUR (očakávaná suma 5 tisíc EUR), projekt na 

rekonštrukciu školskej telocvične (18 tisíc EUR) - jedná sa o šatne a priľahlú hygienickú 

miestnosť a sprchy. Pripravujú sa ďalšie projekty na obnovu  parkiet v telocvični, projekt na 

výmenu okien na ďalších pavilónoch školy – rozsah rekonštrukcie závisí od schválenej sumy. 

Schválenie projektov je časovo náročné. Prebieha záverečná fáza cezhraničného Slovensko-

Maďarského projektu. Stretnutie podávajúcich zástupcov bude 3.  apríla na Ministerstve 

pôdohospodárstva v Bratislave. Tam očakáva starosta informácie o dôvodoch meškania 

vyhodnotenia projektov, ktoré bolo vytýčené na (február 2019). Pokračuje dostavba hasičskej 

zbrojnice. Starosta sa snaží začleniť budovu do okolia aj esteticky. Sú výzvy na zateplenie, 

obecné hliadky a pod. Aktívne pracujú hasiči, športovci aj ženská spevácka skupina. 

Momentálne prebieha zber bioodpadu zo záhrad. 

Ministerstvo dopravy  nám poskytlo dotáciu na rekonštrukciu obecných komunikácií – cca 42 

,00 EUR.  

Na predvolebnom stretnutí  strany MOST – HÍD informoval zástupca predsedu VUC KE, že 

v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia cesty III. triedy V. Horeš – Malý Horeš a V. Horeš – 

Svätuše. 

Dnes sa uskutočnil kontrolný deň pripravenosti hasičov. Naši hasiči boli pripravení v čase, ktorý 

kontrolóri vyhodnotili ako najlepší v okrese TV (18 minút). 
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Uznesenie č. 02032019   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o činnosti obecnej samosprávy od posedného 

zasadnutia OZ bez pripomienok 

 

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....../  

 

 

Ad 6,7  Informácie o činnosti pracovných komisií - (predsedovia pracovných 

komisií)  a kultúrno-spoločenské aktivity Obce Veľký Horeš v roku 2019 v 

súčinnosti zo ZŠ a MŠ . 

 

Starosta informoval o práci komisií, ktoré už vykonali nejakú činnosť. Poriadková komisia 

zasahovala pri upozornení občanov, ktorí pálili biologický odpad a odpad z umelých hmôt. 

Členovia komisie nemajú veľké právomoci, riešiť závažné problémy môže obec iba 

prostredníctvom súdu. Ďalšie zasadnutie uskutočnila Komisia športu, ktorá zasadla na 

požiadanie riaditeľa školy v domnení, že ide o kultúrnu komisiu. Komisia prerokovala Plán 

mimoškolských aktivít školy na rok 2019. 

K téme sa vyjadril riaditeľ školy Ing. Tibor Kovács. Plánované aktivity doteraz ovplyvnila 

chorobnosť aj prezidentské voľby. Starosta sa spýtal, či majú svoje aktivity zosúladené 

s aktivitami materskej školy. Riaditeľka materskej školy má svoje aktivity, tie však nesúvisia 

s aktivitami ZŠ. Riaditeľ prezentoval celý plán (v prílohe zápisnice). 

Starosta informoval, že termíny obecných podujatí ešte nevie určiť presne, keďže je nutné 

prispôsobiť sa dodávateľom služieb z okolia, keďže so vzdialenosťou sa zvyšuje aj cena za 

služby. 

Riaditeľ ZŠ diskutoval so starostom a poslancami.  

N. Brezina sa spýtal ako funguje Rada školy. Starosta informoval, že dá výzvu na zriadenie Rady 

školy pre ZŠ a MŠ, čo bude nutné zrealizovať v čo najkratšom období, keďže sa blížia voľby 

riaditeľa školy. 

Riaditeľka materskej školy sa pýtala, prečo nie je záujem o vystúpenie detí na Deň dôchodcov. 

Starosta informoval, že so zmenou vo vedení Klubu dôchodcov sa zmenia aj podmienky, takže 

vystúpenie detí bude aj na tejto akcii vítané. 

Riaditeľka MŠ prejavila záujem aby sa mohli do recitačnej súťaže Dňa poézie zapojiť aj deti 

MŠ. Riaditeľ ZŠ povedal, že o tom už bola reč, dokonca by chceli osloviť aj dospelých 

recitátorov. 

Starosta informoval o ponuke Rákócziho združenia – obdarovanie novonarodených detí  knihou 

„Moja prvá kniha“. Tento darček by bol odovzdaný pri slávnostnej príležitosti. 

Starosta informoval o Veľkohorešskom cyklomaratóne, kde je v tomto roku problém s termínom, 

keďže bude prebiehať rekonštrukcia cesty. Po zistení termínu rekonštrukcie bude upresnený aj 

termín cyklosúťaže. Starosta sa vyjadril, že rád prijme všetky nápady a pomoc pri ich realizácii.  
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Fekeová prezentovala svoje nápady na Deň obce: výstavu ručných prác, tombola, zákusky,... 

Poslanci diskutovali o rôznych formách kultúrnospoločenských aktivít.  

Návrhy členov pre kultúrnu komisiu: riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ, Margita Toronyiová, Tavarszký.  

N. Brezina navrhuje zber papiera – symbolická aktivita na podporu škôl.  

Fekeová má požiadavku na zriadenie detského ihriska pri materskej škole. Starosta informoval, 

že už v záujme tejto žiadosti konal a niektoré práce by už mali byť vykonané. Fekeová zajtra 

skontroluje stav prác. 

Starosta informoval o zákonných náležitostiach, ktoré sa týkajú certifikácie detských ihrísk 

a športovísk. Je nutné vymyslieť zariadenia, ktoré nemajú charakter detského ihriska a nespadajú 

do kategórie nutnej certifikácie. Starosta prisľúbil pomoc a spoluprácu. 

Starosta upozornil, že pravidelné kontroly kvality ihrísk sú finančne veľmi náročné.  

(N.Brezina opustil jednanie) 

 

 

Uznesenie č. 03032019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o činnosti pracovných komisií bez 

prípomienok 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  O. Gerda, P. Tavarský, T. 

Dorgai, K. Makkai 

za........7... poslancov/ L. Főző,  V. Pálová, M. Tekeľ,  O. Gerda, P. Tavarský, T. Dorgai, K. 

Makkai 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD8  

Nové legislatívne zmeny týkajúce sa  „zákona  č. 162/1995 Z. z., a  zákona č. 

140/2014 Z. z. 
 

Zákon vyžaduje prijatie povinných VZN: Názvy ulíc a priestranstiev. Pravidlá na udržiavanie 

čistoty v obci a ochranu zelene. Pravidlá času predaja a času prevádzky služieb. Referendum. 

Činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané.  Niektoré VZN obec už má prijaté  a je nutná ich 

aktualizácia.  

Pri kúpe nehnuteľností nie je už nutné prikladať k materiálu na katastrálny úrad tlačené 

dokumenty, stačí číslo nehnuteľností – záznam v katastrálnej mape. 

Na stránke www.oversi.sk môže obec získať údaje, ktoré doteraz museli občania priniesť na 

úrad. 

Potvrdenia, ktoré už obec nemôže vydávať: preukazujúce podnikanie osoby 

v poľnohospodárstve viac ako 3 roky, potvrdenie o daňovníkovi, potvrdenie o nadobúdateľovi 

pozemku, potvrdenie o trvalom bydlisku ... 

(N.Brezina sa vrátil na jednanie) 

http://www.oversi.sk/
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Uznesenie č. 04032019   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o  legislatívnych zmenách  bez prípomienok 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 

za........8... poslancov/ L. Főző,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, V. Pálová, 

T.Dorgai, K. Makkai 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

AD9    

Schválenie rozpočtových opatrení   za I. Q opatrenia č.1 a č. 2. 

Starosta informoval o zmenách v rozpočte.  Obce zo zákona pripravujú rozpočet koncom roka  

na nový kalendárny rok  a nie je možné ho nastaviť na 100%.,  počas roka dochádza k zmenám 

predovšetkým  zo získaných dotácií a podobne. 

.  

Uznesenie č. 05032019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtových opatrení za I.Q opatrenia č.1 a č.2 
 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 

za........8... poslancov/ L. Főző,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, V. Pálová, 

T.Dorgai, K. Makkai 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

AD10   

Stav projektu združenia obcí Buród . Informácie o prerozdeľovaní  kompostérov 

 

Starosta informoval o tom, že rodinné kompostéry už sú v obci. Nasleduje kontrola, vzdelávacie 

stretnutie pre užívateľov, kde budú poučení, ako to užívať a potom budú kompostéry 

distribuované do rodín. Popri tom bude fungovať aj obecné kompostovisko, kde sa bude vynášať 

nadrozmerný zelený odpad zo záhrad. Starosta predstavil prítomným propagačný materiál. 

 

Uznesenie č. 06032019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 

za........8... poslancov/ L. Főző,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, V. Pálová, 

T.Dorgai, K. Makkai 

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

zdržalo sa  ...0....../  
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Ad11  

Schválenie  návrhu odkúpenia časti  parcely  KNC -  č.699 pre potreby projektu 

Cezhraničnej spolupráce  Interreg  SK - HU, 

 

Starosta informoval o odkúpení časti parcely KNC – č. 699 pre potreby projektu cezhraničnej 

spolupráce INTERREG SK-HU podľa predloženého plánu. Majiteľka parcely odstúpi 60 m
2
 za 

cenu 10 EUR . 

 

Uznesenie č. 07032019   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti na základe geometrického plánu Stanislava 

Turinského, Cejkov zo dňa 01.03.2019  číslo: 34877649-009/2019 novovytvorenú par.č.699/2 

záhradu o výmere 60m
2 

v celosti, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape, 

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 600,-€  od  Heleny KIRÁLYOVEJ rod.Királyová,  

nar.11.01.1950, trvale bytom Košice - Juh, ul. Palárikova č.7, PSČ 040 01, pre potreby realizácie 

projektu INTERREG. Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša obec.  

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 

za........8... poslancov/ L. Főző,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, V. Pálová, 

T.Dorgai, K. Makkai 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

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

 

Starosta informoval o žiadosti majiteľov (neprispôsobiví Šandorovci). Zastupiteľstvo 

diskutovalo o tom, že za nimi požadovanú sumu 1000 EUR parcelu neodkúpi. ale v prípade 

zníženia odkupnej ceny na 500,00 EUR je dohoda možná. 

 

Uznesenie č. 08032019 

 

Obecné zastupiteľstvo opakovane schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v s prihliadnutím na podlžnosti, 

ktoré majiteľ pozemku má voči obci, v celistvosti. Jedná sa o parcelu registra „C“ KNC 133  o 

výmere 1435 m
2
 , záhrada a parcelu KNC  134 o výmere 294 m

2
, zastavaná plocha a nádvorie 

evidovanú na Liste vlastníctva č.390 na katastrálnej mape katastrálne územie Veľký Horeš, za 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 500,-€  od vlastníka -  Šandor Attila nar. 12.12.1967 a Monika 

Šandorová r. Lakatosová nar. 21.03.1968, obaja trvale bytom Hlavná ul. č. 284, Veľký Horeš, 

PSČ: 07652 
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Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 

za........8... poslancov/ L. Főző,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarský, V. Pálová, 

T.Dorgai, K. Makkai 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

 

Ad13 Posúdenie žiadosti Obč. združenia „Patriot“ - o výške poskytnutia dotácie,  

pre postihnuté deti. 

 
Starosta informoval o požiadavke OZ Patriot. Poslanci nesúhlasia s podporou a odporučili 

starostovi na žiadosť odpovedať negatívne. Obec využije tieto prostriedky pre potreby obce a jej 

obyvateľov. 

 

Uznesenie č. 09032019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje príspevok pre OZ Patriot. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  L. Főző,  V. Pálová,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. 

Tavarský, T. Dorgai, K.Makkai 

za........2... poslancov/ N. Brezina, V. Pálová,  

proti ........1....... /Tavarszký 

zdržalo sa  ...5....../ L. Főző,  M. Tekeľ,  O. Gerda,  T.Dorgai, K. Makkai 

  

 

Ad14 Rôzne 

 

Riaditeľka MŠ: Nefunguje interaktívna tabuľa v MŠ. Bolo by vhodné nájsť opravára. Riaditeľ 

ZŠ sa o to pokúšal. Starosta navrhuje zavolať firmu, ktorá ju inštalovala. 

Riaditeľ ZŠ: informoval, že škola má problémy s vykurovaním. Opravár ho opraví, po mesiaci 

je nutná opäť oprava. Efektívnejšie by bolo vykurovanie jednotlivých pavilónov. To si vyžaduje 

investíciu a rekonštrukciu celého vykurovacieho systému. Treba rátať s touto investíciou pri 

najbližšom rozpočte. N. Brezina navrhuje používať vykurovanie prostredníctvom balíkov slamy. 

Považuje tento nápad za finančne efektívnejší. Starosta to nevidí tak jednoducho, ale pozrie sa na 

tento nápad. 

 

 

 Ad15 Záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

1.  Tibor  D o r g a i               .............................................................. 

2.  Kinga   Makkaiová   .............................................................. 

 

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


