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NMB,VVVV 6Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/03/2020   Vo Veľkom Horeši dňa  30.03.2020 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.03.2020 

 

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.  dr. jur.  M a k k a i o v á  Kinga   

 6.  Ta v a rs z ký Peter 

7.  T e k e ľ  Milan 
 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Hlavný kontrolór obce:    Ing.  K i s s Oliver 

 

Neprítomní:     B r e z i n a Štefan 

      PaedDr. Valéria Pálová 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Mimoriadny a núdzový stav v SR, jeho ekonomické a celospoločenské dopady na obyvateľov obce. 

Návrhy na zmiernenie danej situácie 

6. Stanovisko k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľký Horeš  

7. Schválenie rozpočtových opatrení za I.Q 2020 č.1 a č.2 

8. Schválenie odkúpenia parcely KNC 579/2, pod budovou Centre služieb občanom. (storlárska dieľňa) 

9. Sťažnosti obyvateľov obce 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 

12. Záver 
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PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2,3,4 

Starosta (S) obce privítal prítomných a informoval o programe zasadnutia. Okrem toho 

pripomenul, že vzhľadom na situáciu týkajúcu sa epidémie koronavírusu, bude zasadnutie 

obecného zastupiteľstva (OZ) čo najkratšie. Zasadnutie OZ sa uskutočnilo v kultúrnom dome, 

pričom členovia OZ dodržali vzdialenosť medzi sebou viac ako 2m. Oslovil prítomných na 

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

prítomných 7 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 01032020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Norberta Brezinu a Milana 

Tekeľa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program zasadnutia 

v predloženej podobe. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad5.Mimoriadny a núdzový stav v SR, jeho ekonomické a celospoločenské 

dopady na obyvateľov obce. Návrhy na zmiernenie dopadov danej situácie. 

  

S informoval OZ aké opatrenia boli vykonané kvôli núdzovému stavu. Všetky dôležité informácie 

sú zverejnené na webovej stránke obce aj na úradnej tabuli. Obecný úrad Veľkého Horeša tiež 

pracuje na tom, aby rozdával obyvateľom obce čím viac rúšok. Rozdávanie rúšok S zorganizoval 

tak, aby ich najprv distribuovali najstarším občanom a následne môžu dostať postupne mladšie 

ročníky obyvateľov obce. Pracovníci MOPS-u majú kontrolovať správanie občanov na verejných 

miestach, tam, kde sa pohybuje najviac ľudí, napr. pri pošte, pri obecnom úrade a pod..  

Upozorňujú ľudí, aby pri čakaní dodržiavali bezpečnostnú vzdialenosť medzi sebou, aby každý 

používal svoje rúško a nepožičiavali si ich medzi sebou a aby každý dodržal potrebné hygienické 

pravidlá. Obec dostala veľa telefonátov týkajúcich sa epidémie koronavirusu a pracovníci 

obecného úradu sa pokúšajú na všetky otázky odpovedať, pomôcť tam, kde je to možné. Najnovšia 

informácia je, že od dňa 30. marca 2020 sa zvýši počet obchodov, ktoré môžu byť otvorené, 

samozrejme pri dodržiavaní daných nariadení a pravidiel. Taktiež OZ bolo informované, že na 

Slovensku bolo zriadených 15 miest, kde ľudia prichádzajúci zo zahraničia, môžu byť umiestnení 

do karantény. Na všetky tieto miesta má Obecný úrad telefonický kontakt, takže v prípade potreby 

sú dostupné aj našim občanom. Ďalšia správa: na pohreboch alebo na svadbách môžu byť prítomní 

len najbližší príbuzní, maximálne 10 ľudí. Aktuálne v našom okrese nie je ešte nikto nakazený,  

napriek tomu treba dodržiavať všetky štátnym orgánom vydané ustanovenia. 

S tiež informoval OZ že dostal informáciu, že podľa toho aký bude vplyv danej situácie na 

ekonomiku štátu, budú dotácie pre našu obec upravené, znížené. Podľa S môžeme očakávať, že 
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naposledy schválený rozpočet bude treba prerobiť kvôli zmenám štátnej dotácie. S sa obáva, že pri 

znížení štátnej dotácie bude mať obec veľké ťažkosti plniť všetky očakávané úlohy. 

 

 

Uznesenie č. 02032020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie . 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad6.Stanovisko k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľký 

Horeš 

 

Prítomný hlavný kontrolór informoval OZ o svojej kontrolnej činnosti týkajúcej sa roku 2019. 

Hlavný kontrolór hlavne kontroloval nasledovné doklady: 

 Dotácie pre miestne športové združenie - ide hlavne o futbalový klub. Hospodárenie 

futbalového klubu je v poriadku, boli kontrolované napr. cestovné výdavky, výdavky na 

občerstvenie, vodu, elektrinu atď. 

 Tiež bolo kontrolované hospodárenie miestnej reformovanej cirkvi a tu tiež boli 

dokumenty v poriadku. 

 Bol kontrolovaný aj inventár obce. Inventarizácia je v poriadku, okrem drobných 

nedostatkov, ako napr. vyhotovenie štítkov dokladov. Hlavný kontrolór upozornil 

pracovníkov obecného úradu, aké opravy je nutné vykonať a ako treba riadne označovať 

majetok štítkami v budúcnosti. 

 Hospoeárenie so sociálnymi dotáciami obce Veľký Horeš tiež boli v poriadku. Tu hlavný 

kontrolór navrhol, že by bolo vhodné vytvoriť VZN na to ako zaobchádzať so sociálnymi 

dotáciami. S vysvetlil, že obec bola členom združenia viacerých obcí a združenie malo 

VZN na sociálne dotácie, ktorým sa táto činnosť riadila. Pred niekoľkými rokmi sa 

združenie rozpadlo, od vtedy sa naša obec riadi nariadeniami vydanými štátom. 

 Boli kontrolované aj cestovné náklady obce, kde tiež bolo všetko v poriadku. Hlavný 

kontrolór navrhol, aby obec vytvorila vnútorné predpisy a podľa nich by mali byť 

vypočítané cestovné náklady. 

 Pokladňa tiež bola kontrolovaná, neboli nájdené nijaké nejasnosti. Hlavný kontrolór 

pripomenul, že podľa predpisov obec nemôže disponovať s hotovosťou viac ako 5000,- 

Eur. 

 Bola kontrolovaná aj povinnosť publikovania, uverejnenia dokladov na webovej stránke 

obce. Všetky predpisy, zápisy boli dodržané. 

Hlavný kontrolór uviedol, že rozpočet na I.Q 2020 je vyhovujúci a je v neustálom v kontakte 

s ekonómkou obce Veľký Horeš. 
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Uznesenie č. 03032020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informáci . 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7. Schválenie rozpočtových opatrení za I.Q 2020 č.1 a č.2 

 

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

základe nových skutočností: 

 Na začiatku roka 2020 obec získala vďaka úspešnému cezhraničnému (HU-SK) projektu 

dotáciu v hodnote 20.000,- Eur, pre aktivity v prospech materskej školy vo Veľkom 

Horeši. Súčasťou aktivít projektu je, že budú vymenené okná budovy a zariadenie kuchyne. 

 V roku 2019 sme ešte nevedeli, že od februára budeme môcť prijať niekoľko ľudí na 

pracovnú zmluvu cez štátny projekt. Tu tiež boli neočakávané výdavky. 

 Dotácie týkajúcich sa pracovníka MOPS-u stále meškajú a keďže obec s výplatami nemôže 

meškať, aj tu sa vyskytli neočakávané výdavky. S informoval OZ, že dotácie na MOPS 

vždy dostaneme, ale bol aj taký prípad, že peniaze meškali viac ako 3 mesiace. 

 

Uznesenie č. 040320209 

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

predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad8. Schválenie odkúpenia parcely KNC 579/2, pod budovou Centra služieb 

občanom. (stolárska dielňa) 
 

Starosta informoval prítomných, že obec dostala ponuku, aby odkúpila parcelu KNC 579/2, na 

ktorej leží časť budovy ktorej majiteľom je obec. Majiteľ parcely požiadal obec, aby danú parcelu 

odkúpil za 500,-Eur. Veľkosť parcely je cca 25 m
2 

takže cena za 1 m
2 

by bolo 20,-Eur. S sa 

pokúšal dohodnúť s majiteľom, aby parcelu vymenil za podobnú parcelu umiestnenú za budovu, 

ale majiteľ tento návrh odmietol. Poslanec N.Brezina sa vyjadril, že podľa neho suma za danú 

parcelu je veľmi vysoká. OZ odmieta zaplatenie takej vysokej sumy za danú parcelu.  
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Uznesenie č. 05032020 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje vyplatiť 5,-eur za m
2  

alebo dohodnúť s majiteľom podpísanie 

nájomnej zmluvy. 
 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad9. Sťažnosti obyvateľov obce 
 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že Š. Kovács požiadal S a OZ aby začali trestné 

stíhanie voči obchodu FRESH. Keďže začatie trestného stíhania nepatrí do našej kompetencie, tak 

sme žiadosť odmietli. Starosta a obecné zastupiteľstvo sa už viackrát zaoberali so sťažnosťami na 

obchod Fresh a vykonali všetky možné úkony na vyriešenie danej situácie, považujeme tento 

prípad za uzavretý. 

Občianka Kinga Gergelyová podala sťažnosť na obyvateľov bytového domu na adrese Hlavná 

ulica 142/169. Podľa nej obyvatelia používajú schodisko budovy ako fajčiarsku miestnosť. Stále 

tam cítiť smrad od cigariet, veľakrát je tam aj dym. S informoval OZ že daná budova by mala mať 

bytové spoločenstvo a tak prípad si musia riešiť vlastníci bytov prostredníctvom tohto orgánu. OZ 

rozhodlo poslať sťažnosť bytovému spoločenstvu, aby sa zaoberali danou situáciu. 

 

Uznesenie č. 06032020 

Obecné zastupiteľstvo odmieta začatie trestného stíhania navrhovaného p. Kovácsom. Obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo preposlať sťažnosť K. Gergelyovej kompetentnému bytovému spoločenstvu. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad10 Rôzne 

 

Poslanec L. Főző požiadal S aby informoval OZ, aké tradičné spoločenské podujatia môžu byť 

vykonané v roku 2020. S vysvetlil prítomným, že podľa vyhlášky štátu týkajúcich sa pandémie 

všetky podujatia sú zakázané do odvolania. Keďže nevieme, kedy štát toto nariadenie odvolá, 

naplánované podujatia ako Veľkohorešský cyklomaratón, Dni rodiny alebo Dni obce Veľkého 

Horeša boli zrušené. Pravdepodobne všetky tie podujatia budú organizované už iba v roku 2021.  
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Uznesenie č. 07032020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...7... poslancov OZ -  L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. 

Dorgai, K. Makkaiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Makkaiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad11,12 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

Overovatelia:  

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

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

 

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


