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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/10/2020     Vo Veľkom Horeši dňa  01.10.2020 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 01.10.2020 

 

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.  Gerenyiová  Kinga   

 7.  Ta v a r s z ký Peter 

8.  T e k e ľ  Milan 
 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Hlavný kontrolór obce:    Ing.  K i s s Oliver 

Neprítomní:     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. Nákup elektrickej kompostárne GG2 pre školskú jedáleň 

7. Ukončenie projektu z fondu Gábora Bethlena, týkajúce sa výmeny drevených okien za plastové 

a rekonštrukcie výdajnej stravy v miestnej materskej školy 

8. Oprava zatekajúcej strechy na budove ZŠ 

9. Schválenie vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti na výmenu okien a zateplenia 

miestnej Základnej školy 

10. Schválenie rozpočtových opatrení za III.Q 2020 č.7,8,9 

11. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020: Kód výzvy: č.: 11378/2020-

4210-52028. Názov projektu: Zriadenie verejnej prístupnej elektrickej nabíjacej stanice vo Veľkom 

Horeši. Schválená výška spolufinancovania projektu je 250, -€, t.j. 5% oprávnených nákladov z dotácie 

na zriadenie nabíjacej stanice 

12. Schválenie podania žiadosti na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, výzva č.62 

13. Schválenie prevodu pozemku, parcela č. KNE 145 z vlastníka Obec Veľký Horeš na Lázárová Anikó r. 

Gergelyová Hlavná 183/97, Veľký Horeš 

14. Návrh postupu ukončenia nájomných zmlúv na prenájom Obecných pozemkov 

15. Rôzne 

16. Interpelácie 

17. Záver 
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PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2,3,4 

Starosta (S) obce privítal prítomných, informoval o programe zasadnutia a oslovil prítomných na 

ďalšie doplnenie programu (bez pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné 

– prítomných 8 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 01102020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Štefana Brezinu a Tibora 

Dorgaiho za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K. 

Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad5. Informácie o činnosti Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 

S informoval OZ, že kvôli pandémii je fungovanie obecného úradu náročnejšie, ale zamestnanci 

Obecného úradu robia pre obec všetko, čo je v ich silách. O kosenie záhrad je veľký záujem 

a napriek tomu, že obec nemôže prijať nových aktivačných zamestnancov, obec spĺňa väčšinu 

požiadaviek. Okrem toho sa starajú o dodržanie čistoty a poriadku v obci a vykonávajú menšie 

renovácie, ako napr. náter lavíc a pod.. Starostlivosť o starších občanov, ktorí žijú sami, prebieha 

pravidelne, stravu im obec zabezpečuje prostredníctvom kuchyne základnej školy a domu 

dôchodcov.  

 

Uznesenie č. 02102020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad6.Nákup elektrickej kompostárne GG2 pre školskú jedáleň 
 

S informoval OZ, že prebieha proces nákupu elektrickej kompostárne GG2 v hodnote 1740,- Eur. 

Nákup obec vykonala spoločne s obcami ako Malý Horeš, Pribeník, Strážne a Svätuše. Tým, že 

obec vlastní elektrický kompostér, môže likvidovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

zo školskej kuchyne sama, a tak už nemusí platiť firmu na likvidovanie kuchynského biologicky 

rozložiteľného odpadu. 
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Uznesenie č. 03102020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7. Ukončenie projektu z Nadácie Gábora Bethlena, ktorý sa týka výmeny 

drevených okien za plastové a rekonštrukcie výdajne stravy v miestnej 

materskej škole 

Projekt z Nadácie Gábora Bethlena je ukončený, všetky práce, ako výmena okien a dverí, obnova 

kuchyne materskej školy, sú vykonané a momentálne prebieha vyúčtovanie. 

 

Uznesenie č. 04102020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad8. Oprava zatekajúcej strechy na budove ZŠ 

S dal na vedomie OZ, že počas školských prázdnin sa uskutočnila renovácia niekoľkých tried  

v jednej z budov základnej školy. Bohužiaľ, po ukončení prác bolo zistené, že zateká strecha 

budovy. Základná škola sa rozhodla osloviť rodičov a priateľov školy a prispieť na opravu strechy 

sumou 1250,- Eur. Vďaka zriaďovateľovi a sponzorom ktorých oslovil, oprava strešnej krytiny je 

už objednaná a v najbližších dňoch bude vykonaná. 

. 

Uznesenie č. 05102020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informáci. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad9. Schválenie vypracovanej projektovej dokumentácie a podanie žiadosti na 

výmenu okien a zateplenia miestnej Základnej školy 

Podľa informácií S štát bude poskytovať dotácie z euro fondov ktoré sa budú môcť použíť aj na 

rekonštrukciu školských budov, ako napr. zateplenie budov, výmena okien a dverí atď. Kedže 

obec už viackrát žiadala od štátu dotácie na celkovú rekonštrukiu základnej školy, obec už má 

k dispozícii vypracovanú projektovú dokumentáciu. Tento projekt je potrebné aktualizovať 

a podať žiadosť znova.  

 

Uznesenie č. 06102020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aktualizáciu projektu a znovupodanie žiadosti na dotácie na 

rekonštrukciu školských budov. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad10. Schválenie rozpočtových opatrení za III.Q 2020 č.7,8,9 

Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na III.Q 2020 treba vykonať niekoľko zmien, 

napríklad kvôli nákupu elektrickej kompostárne, vyplatenie výpomoci pre obce Zatín, alebo kvôli 

vyplateniu odstupného pre zamestnankyňu základnej školy ktorá išla do dôchodku. Keďže s týmito 

výdavkami pri pripravení rozpočtu na rok 2020 nebolo počítané, treba vykonať úpravu v rozpočte. 

 

Uznesenie č. 07102020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na III.Q 2020 a berie na vedomie 

predložené informácie bez prípomienok. 
 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad11. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR 

z 2.9.2020: Kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028. Názov projektu: Zriadenie 

verejnej prístupnej elektrickej nabíjacej stanice vo Veľkom Horeši. Schválená 

výška spolufinancovania projektu je 260, -€, t.j. cca 5% oprávnených nákladov 

z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice 

Na základe výzvy MH SR s názvom Zriadenie verejnej prístupnej elektrickej nabíjacej stanice má 

obec možnosť vybudovať nabíjaciu stanicu pre elektircké automobily vo Veľkom Horeši. Starostu 

oslovila firma, ktorá by realizovala montáž nabíjacej stanice, pričom vykoná všetky súvisiace 

úkony, ktoré sú potrebné na vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice. Spoluúčasť pre obec bude 

zhruba 260,- Eur. Nabíjacia stanica bude 2x 22 kW-ová a bude ju možné používať 

prostredníctvom  nabíjacej karty alebo cez mobilnú aplikáciu. Celková cena nabíjacej stanice je 

okolo 5000,- Eur a firma dáva 5 ročnú záruku. S požiadal OZ o schválenie podania žiadosti 

v súlade s výzvou. 

 

Uznesenie č. 08102020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši, schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy 

MH SR z 2.9.2020: 

Kód výzvy:  č.: 11378/2020-4210-52028 

Názov projektu:  Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice vo Veľkom Horeši 

Schválená výška spolufinancovania projektu je  260,00-€. t.j. cca  5% oprávnených nákladov z dotácie na 

zriadenie nabíjacej stanice. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad12. Schválenie podania žiadosťi na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine, výzva č.62 

S informoval OZ, že obec má možnosť podať žiadosť na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej 

krajine. Projekt obsahuje vybudovanie nádržového systému na zachytenie dažďovej a záplavovej 

vody. Obec už má prebiehajúci projekt na prestavbu parku vedľa budovy Obecného úradu a nový 

projekt je možné spojiť s prestavbou parku. Zachytenú dážďovú vodu by bolo možné využívať na 

zalievanie trávnika, rastlín v parku cez zavlažovací systém. S požiadal OZ o schválenie podania 

žiadosti na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine. 

 

Uznesenie č. 9102020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej 

krajine. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
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za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad13. Schválenie prevodu pozemku, parcela č. KNE 145 z vlastníka Obec 

Veľký Horeš na Lázárová Anikó r. Gergelyová Hlavná 183/97, Veľký Horeš 

S informoval OZ, že konzultoval s právnikom vec prevodu pozemku KNE 145 z vlastníka Obec 

Veľký Horeš do vlastníctva pani Lázárovej. Keďže predaj obecného pozemku je zakázaný, 

právnik navrhol predaj pozemku podľa osobitného zretela za 1,- Eur za 1 m
2
. Keďže parcela je 

umiestnená medzi parcelami, ktoré sú vo vlastníctve pani Lázárovej a obec ju tak nevie využívať, 

je podľa OZ prevod pozemku možný.  

 

Uznesenie č. 10102020 

Obecné schvaľuje predaj pozemku navrhovaným spôsobom. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad14. Návrh postupu ukončenia nájomných zmlúv na prenájom obecných 

pozemkov 

Nakoľko platné nájomné zmluvy  na prenajaté pozemky obce sa dňom 31.10.2020 skončia, treba 

prichystať uzavretie nových zmlúv. Obecné pozemky sú v prenájme u nasledovných firiem: 

 Poľnohospodárske družstvo Strážne 

 Agrosal s.r.o. 

 Andrej Gönczi SHR 

Tieto firmy treba osloviť a dohodnúť s nimi spôsob ukončenia zmlúv, prípadne sa treba dozvedieť, 

či ich prenajatie pozemkov zaujíma aj naďalej. Prenájom pozemkov je možný len prostredníctvom 

verejného obstarávania, alebo použitím osobitného zreteľa.  

 

Uznesenie č. 11102020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje návrhy na ukončenie nájomných zmlúv 

Obecných pozemkov. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad15 Rôzne 

S informoval OZ o nasledovných veciach: 

1. JUDr. Juraj Bók oslovil S, že by Obci Veľký Horeš daroval budovu na parcele č. 797/2 vo 

vlastníctve Otília Bókovej. Keďže, pozemok pod budovou je vo vlastníctve Železnice SR, 

treba ročne platiť nájomné okolo 120-130,- Eur. S zistil, že v nájomnej zmluve figuruje, že 

búranie a likvidácia budovy musí vykonať nájomca a že nájomca nemôže prepísať budovu 

na tretiu osobu. S oslovil Železnice SR, aby sa vyjadrili, aké sú ich plány s danými 

pozemkami ale odpoveď zatiaľ nedostal. O prijatí či odmietnutí daru bude OZ rozhodovať 

neskôr. 

 

Uznesenie č. 12102020 

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

2. S oslovila firma Kosit s ponukou na zber a odvoz komunálneho a separovaného odpadu 

z našej obce. Vo svojom ponuke uviedli: 

- zabezpečia štyri zberné nádoby (komunálny odpad, plast, papier a sklo) pre každú 

domácnosť 

- pri odvoze komunálneho odpadu auto vie zabezpečiť meranie množstva nakladaného 

odpadu 

- jednotlivé zberné nádoby je možné vybaviť čipom, podľa ktorého vieme sledovať 

množstvo odpadu osobitne na jednu domácnosť 

- firma je lacnejšia ako konkurencia o cca 10% 

To, že firma zabezpečí presné meranie odvezeného odpadu, je veľmi pozitívne, lebo 

doposiaľ množstvo odvozeného odpadu bolo len odhadnuté. S meraním bude možné presne 

pozorovať ako sa zmení množstvo komunálneho odpadu v závislosti od separovania 

odpadov. Keďže obec má platnú zmluvu s firmou Fura, musí ju obec vypovedať, a potom 

vie obec uzavrieť novú zmluvu s firmou Kosit. Výpoveď bola odoslaná firme Fura, ale 

podľa S je možné, že výpovedná lehota podľa platnej zmluvy bude 5 rokov. Zatiaľ sa firma 

Fura nevyjadrila, takže treba počkať na ich reakciu, a potom podľa toho konať ďalej. 

  

Uznesenie č. 12102020 

Obecné zastupiteľstvo berie informácie na vedomie. 
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Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, 

K.Gerenyiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

za........8... poslancov/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző,O. Gerda, K.Gerenyiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

Ad16,17 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

Overovatelia:  

1. Štefan Brezina    .............................................................. 

2. Tibor Dorgai    .............................................................. 

 

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


