
1 
 

Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/12/2020      Vo Veľkom Horeši dňa  17.12.2020 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.12.2020 

 
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.  D o r g a i  Tibor 

5.  Ta v a r s z ký Peter 
6.  T e k e ľ  Milan 

 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 
Hlavný kontrolór obce:   Ing.  K i s s Oliver 
Neprítomní:     Brezina Štefan  

dr. jur.  Gerenyiová  Kinga  
PaedDr. Valéria Pálová 

       
 
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. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ obce Veľký Horeš 
7. Schválenie rozpočtových opatrení za IV.Q 2020 č.10,11,12 
8. Schválenie rozpočtu Obce Veľký Horeš na rok 2021 až 2023 
9. Schválenie VZN č.2/2020 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Veľký 

Horeš 
10. Rôzne 
11. Interpelácie 
12. Záver 
 
PRIEBEH  ZASADANIA 
 

Ad1,2,3,4 
Starosta (S) obce privítal prítomných, informoval o programe zasadnutia. Okrem toho pripomenul, 
že vzhľadom na situáciu týkajúcu sa epidémie koronavírusu /zasadnutia obecných zastupiteľstiev 
nie sú zatiaľ zakázané/, bude zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) čo najkratšie. Zasadnutie OZ 
sa uskutočnilo v kultúrnom dome, pričom členovia OZ dodržali vzdialenosť medzi sebou, viac ako 
2m a pravidelné vetranie miestnosti bolo zabezpečené počas celého zasadnutia. S navrhoval 
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prítomným, aby do programu zasadnutia zaradili novú tému s názvom: 8/A-Plán činnosti hlavného 
kontrolóra na prvý polrok 2021 a oslovil prítomných na ďalšie doplnenie programu (bez 
pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – prítomných 6 poslancov.  
S dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
Uznesenie č. 01122020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Norberta Brezinu a Ladislava 
Főzőa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, schvaľuje program zasadnutia a jeho 
doplnenie 8/A-Plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021, navrhnuté starostom. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../  
 
Ad5.Informácie o činnosti Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 
Keďže aktuálne prebiehajúce zasadnutie je pravdepodobne posledné zasadnutie v roku 2020 S sa 
rozhodol zhrnúť významné udalosti roku 2020 týkajúce sa obce a samosprávy Veľkého Horeša: 

 MAS Bodrog - ako už viackrát bolo označené, kvôli tomu, že ministerstvo hospodárstva 
nemá dostatočné kapacity na prekontrolovanie podaných žiadostí, distribuovanie dotácií sa 
neuskutočnilo. Podľa informácií S keď do konca roka 2020 dotácie nebudú distribuované 
štát musí vrátiť okolo 200 000 000,- Eur Európskej únii.  

 Cezhraničný projekt Interreg SK-HU - tento projekt už by sa mal byť v štádiu realizácie, 
keďže dokumentácia, vyhotovenie a všetky potrebné úkony prebehli v poriadku. Obec 
Veľký Horeš vypracovala projekt s tým, že dostala sľub od ministerstva, že spoluúčasť obec 
nemusí zaplatiť, lebo spoluúčasť uhradí iný štátny orgán ako napr. okresný úrad Trebišov. 
Napriek tomu, že náš projekt v prvom kole vyhodnotenia získal maximálnych 100 bodov, 
v druhom kole bol vyradený ako neúspešný projekt. Keďže toto rozhodnutie je už 
právoplatné, jediná možnosť na získanie financií na spoluúčasť je, aby štát náš projekt 
označil ako strategicky dôležitý projekt. Podľa informácií S sa tak už stalo a finalizácia 
projektu môže pokračovať.  

 Oprava strechy základnej školy - strecha je opravená a konečná cena opravy sa pohybuje 
okolo 3300,- Eur. Keďže na realizáciu opravy strechy boli oslovení darcovia a sponzori aj 
S oslovil viaceré organizácie so žiadosťou o pomoc (napr. požiadal ich dotovanie školy 
nakúpením potrebných materiálov) a oprava  prebehla bez problémov. 

 Hasičská stanica - rekonštrukcia miestnej požiarnej stanice sa ukončila. Dokončovacie 
práce, ako napr. hromozvod, boli  vykonané zo spoluúčasťou obce. Ďalšie výzvy týkajúce 
sa požiarnej stanice zatiaľ nie sú zverejnené. 

 Projekt MOPS - dotácie týkajúce sa pracovníkov MOPS-u v celom roku stále meškajú, 
a keďže obec s výplatami nemôže meškať, musí ich vyplatiť v reálnom čase. S však 
zdôraznil, že dotácie na MOPS, aj keď s oneskorením, vždy dostaneme. 

 Rozpočet obce Veľkého Horeša - deficit obce sa pohybuje okolo 30.000,- Eur. Príčinou 
deficitu je to, že obec nedostala všetky finančné prostriedky, s ktorými rozpočet počítal. 
Napriek tomu S uviedol, že obec nemá žiadne záväzky ani dlhy. 
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S informoval prítomných, že je pripravená výzva pre športové organizácie, kde štát rozdelí 
10 000 000,- Eur dotácie. Bohužiaľ, spoluúčasť je 25%, preto treba zvážiť či a v akej výške podá 
obec projekt na získanie grantu. 
 
Uznesenie č. 02122020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 

Ad6.Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ obce Veľký Horeš 
Audit  je analýza vykonávaná pre podniky, spoločnosti, výrobné družstvá, mestá a obce, nadácie, 
atď. znalcom s cieľom vyjadriť podložený názor tohto znalca na presnosť a pravdivosť účtovnej 
závierky danej organizácie, z tejto analýzy prirodzene vyplýva aj overenie účtovných informácií 
organizácie. S vyzval firmu Ing. Agáta Molnárová aby skontrolovala účtovníctvo obce z roku 2019. 
Audítor má povinnosť v prípade zistenia nesprávnych úkonov oznámiť to objednávateľovi, ale aj 
príslušným správnym orgánom. Audítorka pri kontrole účtovníctva obce z roku 2019 nenašla žiadne 
pochybenia, ako je to uvedená aj v správe audítorskej firmy. 
 
Uznesenie č. 03122020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 
Ad7. Schválenie rozpočtových opatrení za IV.Q 2020 č.10,11,12 

Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na IV.Q 2020 treba vykonať niekoľko zmien z 
rôznych dôvodov ako napr.: 

 Záloha na plánované sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky 

 Finančný príspevok pre matriku 

 Finančné prostriedky na celoštátne testovanie obyvateľov 
Keďže s týmito výdavkami pri príprave rozpočtu na rok 2020 nebolo počítané, treba vykonať opravu 
v rozpočte. 
 
Uznesenie č. 04122020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na IV.Q 2020 a berie na vedomie 
predložené informácie. 
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Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 
Ad8.Schválenie rozpočtu Obce Veľký Horeš na rok 2021 až 2023 

S informoval obecné zastupiteľstvo, že pri vytvorení nového rozpočtu boli využité skúsenosti 
z minulých rokoch, návrh bol vytvorený tak, aby každý sektor fungujúci v obci dostal isté finančné 
prostriedky na fungovanie. S uviedol, že presný rozpočet sa nedá vypracovať a ako je vidno 
z predošlého obdobia, zmeny v rozpočte sa stále vyskytnú. Prítomný hlavný kontrolór komentoval 
rozpočtové opatrenia a predložený rozpočet, ktorý mali poslanci k dispozícii a zaujal stanovisko. 
Okrem toho že pri vytvorení nového rozpočtu navrhuje pracovať s okrúhlymi číslami, nemá k 
vypracovanému návrhu rozpočtu na rok 2021 žiadne pripomienky a navrhuje poslancom rozpočet v 
predloženej podobe prijať a návrhy rozpočtov na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. S vyzval 
obecné zastupiteľstvo na hlasovanie vo veci schválenia rozpočtu Obce Veľký Horeš na roky 2021-
2023. 
 
Uznesenie č. 05122020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 v predloženej podobe 
(príloha zápisnice). Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtov obce na rok 2022 
a 2023. 
. 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 

Ad8/A.Plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021 

Hlavný kontrolór informoval prítomných o svojom pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 
Hlavný kontrolór vymenoval hlavné oblasti, ktoré má v pláne kontrolovať: 
-plnenie rozpočtu na prvý polrok 2021 
-vybavovanie sťažností 
-účtovanie cestovných nákladov 
-spravovanie dotácií 
-uzávierky účtovníctva 
-plnenie jednotlivých uznesení a rozhodnutí 
 
Uznesenie č. 06122020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021 v 
predloženej podobe. 
. 
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Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 

Ad9.Schválenie VZN č.2/2020 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za 
tieto služby v obci Veľký Horeš 
Nakoľko obec zatiaľ nemá všeobecné záväzné nariadenie na  určovania a vyberania poplatkov za 
služby v obci Veľký Horeš je potrebné takéto VZN vytvoriť. S pripomenul že pri určení poplatkov 
hlavným cieľom je navrhnúť ceny tak, aby to bola pomoc pre obyvateľov obce. S vysvetlil že obecný 
úrad nie je podnikanie a nechce ceny určiť tak, aby prvoplánovo prinášali prospech obecnému úradu, 
ale naopak, aby to bolo prijateľné pre obyvateľov, motivovalo ich to k úhrade a nie k obchádzaniu 
nariadenia. Podľa predloženého návrhu VZN sú prípady keď výšku poplatkov určí zamestnanec 
obecného úradu, napr. podľa veľkosti kosenej plochy, spotreby pohonných hmôt, atď. Poslanci OZ 
mali k dispozícií vypracované VZN a okrem malých návrhov na zmeny nemali žiadne pripomienky.  
 
Uznesenie č. 07122020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2020 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za 
tieto služby v obci Veľký Horeš. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 
Ad10.Rôzne 
S informoval OZ o nasledovných veciach: 

1. Firma zaoberajúca sa kybernetickou ochranou oslovila obecný úrad s ponukou na 
zabezpečenie elektronických dát, počítačovej siete obecného úradu. Ročne by to stálo 2200,- 
Eur a za vypracovanie projektovej dokumentácie by bolo treba platiť 1200,- Eur. Nakoľko 
obec nemá finančné prostriedky na takéto úkony, zatiaľ neuvažuje ponuku prijať.  

2. Miestny rozhlas nefunguje bezchybne, preto treba prekontrolovať celý systém 
 
Uznesenie č. 08122020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 
 

 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
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zdržalo sa  ...0....../ 
 

3. Keďže prenájom obecných pozemkov sa končí treba rozhodnúť ako tie pozemky budú 
prenajaté v budúcnosti. Ako už to bolo spomínané, prenájom pozemkov je možný podľa 
osobitného zreteľa, alebo treba vyhlásiť verejnú súťaž. Keďže zatiaľ o prenájom obecných 
pozemkov mali záujem len tie firmy ktoré ich užívali aj doteraz, nové zmluvy môžu byť 
vyhotovené podľa osobitného zreteľa. Poslanec N. Brezina pripomenul, že podľa neho 
prenajímateľ Endre Gönczy neobhospodaruje niektoré prenajaté pozemky podľa predpisov 
a preto OZ sa rozhodlo vytvoriť komisiu na kontrolu tohto udania. OZ navrhuje aby sa 
komisia skladala z nasledovných členov: Tibor Dorgai, Ladislav Főző a Ondřej Gerda. 

 
Uznesenie č. 09122020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie a schvaľuje vytvorenie komisie na 
kontrolu právneho užívania prenajatých obecných pozemkov z  nasledovných poslancov Tibor 
Dorgai, Ladislav Főző a Ondřej Gerda. 
 

 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. 
Tekeľ   
za........6... poslancov/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, L. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 
Ad11,12 
 
Starosta poďakoval prítomným, zaželal všetkým príjemné sviatky a šťastný nový rok a zasadnutie 
ukončil. 
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
 
 
Peter Tavarszký    ............................................................. 

Overovatelia:  

1. Norbert Brezina    .............................................................. 

2. Ladislav Főző    .............................................................. 

 

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


