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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/06/2020   Vo Veľkom Horeši dňa  29.06.2020 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2020 

 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  1.  B r e z i n a Norbert 

      2.  Brezina 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 i o v á  Kinga   

 7.  Ta v a rs 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. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Horeš – (VZN) č.:1/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, – návrh je uverejnený na webovej 

stránke obce - http://www.velkyhores.sk/vseobecne-nariadenia 

7. Schválenie „Záverečného účtu Obce Veľký Horeš za rok 2019“, – dokument uverejnený na webovej 

stránke obce - http://www.velkyhores.sk/zaverecne-ucty 

8. Schválenie rozpočtových opatrení za II.Q 2020 č.4,5,6 

9. Schválenie žiadosti o finančnú podporu pre Obec Zatín z dôvodu výpomoci po škodovej udalosti zo 

dňa 6. mája 2020  

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

Gergelyová Hlavná 183/97, Veľký Horeš 

11. Návrhy k programu rozvoja Obce Veľký Horeš na rok 2020 

12. Rôzne 

13. Interpelácie 

14. Záver 
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PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2,3,4 

Starosta (S) obce privítal prítomných, informoval o programe zasadnutia a navrhoval prítomným, 

aby do programu zasadnutia zaradili novú tému s názvom: 7/A-Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020. Oslovil prítomných na ďalšie doplnenie programu (bez 

pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – prítomných 8 poslancov.  

Nakoľko hlavný kontrolór obce Ing. Kiss Olivér informoval OZ, že ešte má aj iné povinnosti 

v ďalších obciach, OZ sa rozhodlo uprednostniť  bod 7 a doplnenie bodu 7 o Plán kontrolnej 

činnosti Hlavného kontrolóra. S dal schváliť program zasadnutia a  zvoliť zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice.  

 

Uznesenie č. 01062020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Tibora Dorgaiho a Ladislava 

Főzőa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program zasadnutia 

s dopnkami. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová,P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad7. Schválenie „Záverečného účtu Obce Veľký Horeš za rok 2019“ 

Hlavný kontrolór podrobne informoval OZ o obsahu záverečného účtu, ktorý je dostupný na 

webovej stránke obce. Vysvetlil prítomným, že záverečný účet sa skladá z troch hlavných častí:  

bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančný rozpočet. Jednotlivé časti zahŕňajú výdavky 

a príjmy, ktoré by mali byť v rovnováhe, v lepšom prípade, ako je to aj v našej obci, záverečný 

účet mal by byť pozitívny. Okrem toho hlavný kontrolór pripomenul, že obec okrem jedného 

úveru, ktorý platí pravidelne, nemá žiadny záväzok. Na základe vlastného posúdenia odporúčal 

prítomným poslancom záverečný účet obce schváliť v plnom rozsahu bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 02062020 

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.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Uznesenie č. 03062020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet Obce Veľký Horeš za rok 2019 bez výhrad 
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Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7/A.Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2020 
 

Hlavný kontrolór informoval prítomných o svojom pláne kontrolnej činnosti na II. polrok roka 

2020. Hlavný kontrolór plánuje kontrolovať pohľadávky, uverejnenie zmlúv a faktúr na webovej 

stránke obce a pokladňu. Prítomní nemali doplňovacie návrhy a hlasovali za prijatie plánu v 

podobe, v akej im bol predstavený. 

 

Uznesenie č. 04062020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2020 bez pripomienok, v predloženom znení. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad8. Schválenie rozpočtových opatrení za II.Q 2020 č.4,5,6 

 

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

kvôli dotácie týkajúcich sa pracovníkov MOPS-u. Prevody od štátu stále meškajú a keďže obec 

s výplatami nemôže meškať stále sú neočakávané výdavky ktoré je potrebné vyfinancovať z iných 

položiek rozpočtu. S znova informoval OZ, že dotácie na MOPS vždy dostaneme, ale bol aj taký 

prípad, že peniaze meškali viac ako 3 mesiace. 

 

Uznesenie č. 05062020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia  č. 4, 5, 6,  obce Veľký Horeš  na II.Q 2020 

a berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

 



4 
 

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad5.Informácie o činnosti Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 

Starosta informoval o činnosti od posledného zasadnutia. S sa zaoberal s rôznymi témami: 

 Kvôli pandémie Covid 19, obec nemôže prijať nových ľudí na aktivačnú prácu a jestvujúci 

zamestnanci nestíhajú všetky práce a bežné údržby ako napr. kosenie, menšie technické 

nedostatky- opravy, údržbu parkov, cintorína a upratovanie ulíc. Keďže obec nemá 

finančné prostriedky na zamestnanie ľudí na  pracovnú zmluvu tieto práce sčasti meškajú 

oproti minulosti.. 

 Projekt týkajúci sa  MAS Bordogu je ešte  stále  v polohe hodnotenia zo strany PPA.  

Žiadosť zo strany MAS bola vyhodnotená ako vyhovujúca a zahŕňa v sebe riešenie 

spevnených plôch okolo obecného parku a okolia obecného úradu. 

 Rozšírenie kamerového systému  v III. etape bolo uskutočnené, sprevádzkovali sa  ďalšie 3 

kamery, a to na športovom ihrisku, na Základnej škole a na miestnom cintoríne. 

Vyúčtovanie sa uskutočnilo a bolo Okresným úradom v Košiciach schválené s tým, že 

nebola porušená finančná disciplína. 

 Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice je tiež dokončená, vyúčtovanie bolo 

schválené,  rieši sa kolaudačné rozhodnutie. 

 Keďže komunitný dom je už dokončený a obec dostal požiadavky na prenájom budovy na 

rôzne aktivíty, je potrebné určiť výšku prenájmu. S poprosil OZ aby na konci zasadnutia 

určil výšku prenájmu. 

 S obce informoval o možnosti realizácie  projektu  č. FMP-E/1901/4. 1/020, s akronymom  

„KIDS” v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. 

Z dôvodu  uzavretia hraníc (pandémie Covid 19) sa samotná realizácia projektu predlžuje 

do 31 marca 2021 a možnosti úspešnej  realizácie sa zhoršili. Projektové zámery sú 

z uvedených dôvodov  náročnejšie a časovo ťažko realizovateľné. Hlavne v oblasti 

vykonania verejného obstarávania jednotlivých položiek projektu.  

. 

Uznesenie č. 06062020 

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.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad6.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Horeš – (VZN) 

č.:1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi 

 

S podrobne informoval OZ o obsahu VZN ktorý je uverejnený na webovej stránke obce. VZN 

upravuje spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Hlavným 

cieľom odpadového hospodárstva obce je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania 

s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. S znova zvýraznil že, triedenie komunálneho 

odpadu je veľmi dôležité, lebo v budúcnosti náklady na odvoz a spracovanie odpadov veľmi budú 

záležať od efektívnosti triedenia. Čím bude vyššia percentuálna  úroveň triedenia odpadu, tým 

budú náklady na odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu od obyvateľov  nižšie. Podľa zákona 

Obec má za úlohu  informovať obyvateľov o odpadovom hospodárstve a o separovaní odpadu  

prostredníctvom internetu, letákov, obecným  rozhlasom. 

 

Uznesenie č. 07062020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Horeš – (VZN) 

č.:1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi bez výhrad. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad9.Schválenie žiadosti o finančnú podporu pre Obec Zatín z dôvodu 

výpomoci po škodovej udalosti zo dňa 6. mája 2020 
 

Starosta informoval prítomných, že obec dostala žiadosť o finančnú podporu pre Obec Zatín 

z dôvodu výpomoci na urýchlenú rekonštrukciu, po škodovej udalosti zo dňa 6.mája 2020.  Kedy 

došlo k škodovej udalosti vyhorením obecného úradu  a kultúrneho domu v Obci Zatín. OZ sa 

rozhodlo poskytnúť pomoc v danej krízovej situácií pre obec Zatín a  vyplatiť finančnú výpomoc 

v hodnote 1000,00 (jedentisíc)Eur. 

 

Uznesenie č. 08062020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc pre Obec Zatín v hodnote 1000,00Eur 
 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad10.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 Obec Veľký Horeš dostala žiadosť na prevod pozemku parcely č.KNE 145 na 

nového vlastníka Lázárová Anikó r. Gergelyová. Parcela sa nachádza na dvore rodinného domu 

ktorú evidentne desiatky rokov spravuje a využíva rodina Gergelyových a okolité parcely vlastní 

rodina Gergelyových  v súčastnosti, Anikó Lázárová rodená Gergelyová, alebo jej príbuzný.  

Nakoľko nie je nám známe prečo je táto parcela na LV označená ako vlastník Obce Veľký Horeš, 

bolo navrhnuté, aby sa označená parcela previedla na skutočných vlastníkov.    Pán poslanec Š. 

Brezina navrhol aby S konzultoval s právnikom o možnostiach prevodu parcely a pripravil 

podklady do budúcej schôdze OZ. 

 

Uznesenie č. 09062020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod pozemku parcely č. KNE 145 na žiadateľa  v prípade ak 

právnik nájde vhodný, zákonný spôsob prevodu. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad11. Návrhy k programu rozvoja Obce Veľký Horeš na rok 2020 

 

S informoval OZ, že podľa plánu z roku 2019  Obec  má nárok na ďalšie  dotácie z projektu MAS 

Bodrog ktoré boli naplánované  na obnovu strechy Domu smútku, na rekonštrukciu schodov 

cintorína pri vchode z ulici Úzkej alebo na montáž klimatizačnej jednotky do Domu smútku, aby 

bolo možné miestnosti v zime kúriť, alebo v lete ochladzovať. 

 

Uznesenie č. 10062020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje návrhy na rozvoja Obce Veľký Horeš 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad12 Rôzne 

 

S vyzval  OZ, aby dali návrh na výšku prenájmu spoločenského  domu. OZ navrhlo, aby pri 

prenajatí spoločenského domu bola použitá  vratná kaucia v hodnote 200Eur. OZ výšku prenájmu 

určil  nasledovne:  
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-v letnom  obdoby  4 Eur za 1 hodinu  

-v zimných obdoby  7 Eur za 1 hodinu.  

 

Uznesenie č. 11062020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie a schvaľuje dohodnutú výšku prenájmu budovy 

spoločenského domu  na spoločenské akcie pre obyvateľov obce vo Veľkom  Horeši  na :  

-v letnom  obdoby  4 Eur za 1 hodinu  

-v zimnom obdoby  7 Eur za 1 hodinu.  

 
 

 

Výsledky hlasovania: 

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

K.Makkaiová, P. Tavarszký, M. Tekeľ   

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

Tavarszký, M. Tekeľ  

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

S pripomenul prítomným, že vedenie obecnej dielne  prevzal po Vincentovi Vargovi ktorý  odišiel 

do dôchodku  Jozef Čertický . 

 

 

Ad13,14 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

Overovatelia:  

1. Tibor Dorgai    .............................................................. 

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

 

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


