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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/04/2021     vo Veľkom Horeši dňa  28.04.2021 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.04.2021 

 

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 
 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Hlavný kontrolór obce:   Ing.  K i s s Oliver 

 

Neprítomní:     T e k e ľ  Milan  

      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. Stav testovania obyvateľov Veľký Horeš na Covid-19 

7. Stav projektu cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK, „Budujeme Partnerstvá“ 

8. Stav projektu MAS „Bodrog“ 

9. Ukončenie kolaudačného procesu na budovu „SO2 Hasičskej zbrojnice pre DHZO Veľký Horeš“ 

10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra  

11. Schválenie rozpočtových opatrení za I.Q  č.: 1,2 a 3 

12. Schválenie VZN č.1/2021 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Veľký Horeš  

13. Organizovanie akcie „Vyčistíme si Slovensko“ od 4.mája do 7.mája 2021 

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. S pripomenul, že 

vzhľadom na situáciu týkajúcu sa epidémie koronavírusu, bude zasadnutie obecného zastupiteľstva 

(OZ) čo najkratšie. 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. 01042021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Ondreja Gerdu a Kingu 

Gerenyiovú za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program zasadnutia 

v predloženej podobe. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad5.Informácie o činnosti Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 

S oboznámil OZ s nasledovnými informáciami týkajúcimi sa obce a samosprávy Veľkého Horeša: 

• Od januára 2021 bol obecný úrad dvakrát zatvorený na dva týždne kvôli pozitivite 

zamestnancov na Covid- 19. Keď situácia dovolila, vykonávali pracovníci obecného úradu 

počas karantény svoju prácu z domu. Úkony a povinnosti obecného úradu, ktoré si 

vyžadovali prítomnosť na pracovisku sú priebežne vykonávané a riešené. 

• Prvá časť elektronického sčítanie obyvateľstva Slovenska sa skončila 31.03.2021. Vo 

Veľkom Horeši sa sčítalo 944 osôb čo je 88,47% obyvateľov registrovaných s trvalým 

a prechodným pobytom. Od 3.mája 2021 do 13. júna 2021 bude prebiehať tzv. asistované 

sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať 

sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších 

obyvateľov, obyvateľov žijúcich v soc. zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných 

komunít. Tieto osoby môžu požiadať o sčítanie pomocou stacionárneho asistenta na 

kontaktom mieste, alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého požiadajú telefonicky. 

• Z dôvodu úmrtia učiteľky miestnej materskej školy vo Veľkom Horeši, bola prijatá 

kvalifikovaná pracovná sila  na dočasné zastupovanie. Konkurz na obsadenie pracovného 

miesta učiteľky materskej školy sa uskutoční v júli 2021, aby v novom školskom roku od 

septembra 2021 už materská škola fungovala v súlade s legislatívou. 

• Kvôli nepriaznivému počasiu musela obec riešiť priepustnosť kanálov a odvádzanie  

dažďových a záplavových vôd. Pracovníci obecného úradu, tam kde  bola možnosť na 

odvádzanie záplavových vôd, vykopali odvodňovacie priekopy, aby vodu odvádzali od 

záhrad a domov. Sú však aj také miesta kde vytvorenie priekopy z rôznych dôvodov nie je 

možné. Bolo by treba spracovať a schváliť nariadenie, ktoré by pomohlo vyriešiť danú 

situáciu v záujme ochrany zdravia a majetku občanov.  
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• Projekt MOPS sa končí v máji 2021. Podľa informácií S je predpoklad, že budú 

zverejnené nové výzvy na dotácie, aby obec mohla naďalej zamestnať niekoľko osôb na 

činnosť „Miestnych občianskych poriadkových služieb“. S už vykonal potrebné kroky, 

aby v prípade zverejnenia výzvy obec vedela požiadať o dotáciu. 

• Dodávateľ plynu zverejnil pre samosprávy možnosť, požiadať o zľavu na dodávky plynu 

až do 20%. V našom prípade rozdiel v cene za m3 by bol 9 Eur. Tu tiež boli vykonané 

potrebné kroky aby obec mohla zľavu využívať.  

• V budove obecného úradu je vykurovací systém – kotol aj rozvody - už zastaraný, 

nefunguje správne. Podľa odborníkov je ešte možné upraviť, zosilniť systém  

zabudovaním nového silnejšieho čerpadla, ale efektívnym riešením by bola výmena celého 

systému. 

• Veľkú pozornosť venujeme aktuálne miestnemu rozhlasovému systému. Sú tam stále 

menšie poruchy, ktoré aj napriek nedávno vybudovanej novej technológii  stále vykazujú 

vysoké percento poruchovosti. 

• Osvetlenie obce má automatickú riadiacu jednotku, ktorú by bolo potrebné odborne a  

presne nastaviť, naprogramovať,  pretože  vplyvy poveternostných podmienok, ako silnejší 

dážď, vietor, spôsobujú občasný výpadok.  

• Na Hlavnej ulici je uvoľnený jeden poklop kanalizácie, ktorý je pri prejazde áut veľmi 

hlučný, čo je rušivé najmä v nočných hodinách. S kontaktoval správu ciest SSC, aby  

poklop opravili, zatiaľ nedostal odpoveď. 

• Obecný úrad dostal žiadosti na vyrúbanie stromov. Všetky výruby boli uskutočnené 

v súlade s platnou legislatívou. 

• Obecný úrad zakúpil trávne semená a hnojivo na obnovu hracej trávnatej plochy pre 

miestne futbalové ihrisko. 

• S vysvetli OZ že administratívni pracovníci na obecnom úrade sú veľmi zaťažení. Musia 

vykonávať veľa úkonov nad rámec svojej povinnosti a časovo náročné je vybavenie 

rôznych žiadostí. Napríklad ročne treba hlásiť, koľko zemného plynu, vody, elektriny, 

pohonných hmôt atď., používajú obyvatelia obce. Vyhotovenie takého hlásenia je veľmi 

náročné. Ich úlohou je tiež vyhotovenie a zverejnenie vyjadrenia k tomu, že bude 

v najbližšom období prebiehať rekonštrukcia železničnej trate medzi Stredou nad 

Bodrogom a Veľkým Horešom. 

 

 

 

Uznesenie č. 02042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad6. Stav testovania obyvateľov Veľký Horeš na Covid-19 

Masové testovanie uskutočnené dňa 1.5.2021 už bude 15. testovanie v našej obci. Napriek tomu že 

oficiálne v našom okrese by mali stačiť 14 dňové negatívne testy, vo viacerých povolaniach 

v zdravotníctve, niektorí zamestnávatelia atď. žiadajú 7 dňové testy, a tak je o testovania vo 

Veľkom Horeši veľký záujem. Obec sa snaží vyhovieť týmto požiadavkám a snaží sa zabezpečiť 

všetko na to, aby sa testovania mohli udiať. Za to, že môžeme vyhovieť našim obyvateľom treba 

poďakovať hlavne ľuďom, ktorí počas svojho voľného času pracujú na odberných miestach, ako 

napr. členovia miestnej DHZO, zdravotníci, osoby zabezpečujúce ochrannú a poriadkovú službu 

a pracovníci obecného úradu. Dokedy budú testy vykonávané, nie je známe. 

 

Uznesenie č. 03042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7. Stav projektu cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK, „Budujeme 

Partnerstvá“ 

Pre cezhraničný projekt v programe Interreg SK-HU týkajúci sa výstavby cesty medzi obcami 

Veľký Horeš a Nagyrozvágy bolo nedávno vypísané výberové konanie na dodávateľa na 

vyhotovenie stavebných prác. Celkový projekt je rozdelený na dve časti. Prvá je výstavba 

cezhraničnej cesty medzi Veľkým Horešom a Nagyrozvágy-om a druhá časť je vytvorenie tzv. 

EXPO Domu. V tomto objekte budú organizované rôzne školenia týkajúce sa spracovávania 

priemyselnej konopy. S ukázal OZ facebookovú stránku s názvom „Future in hemp“ kde každý 

môže získať podrobnejšie informácie o projekte, o partneroch resp. o tom, v akom stave sú 

jednotlivé časti projektu.   

 

Uznesenie č. 04042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad8. Stav projektu MAS „Bodrog“ 

Projekt MAS Bodrog ešte je stále v stagnujúcom stave. Ako už viackrát bolo prezentované, kvôli 

tomu, že ministerstvo hospodárstva nemá dostatočné kapacity na prekontrolovanie podaných 

žiadostí, a preto sa nič nedeje. Keby obec získala žiadané dotácie, mohli by sa tieto použiť na 

rôzne rekonštrukcie, obnovenie či na skrášlenie dediny. Aj projekt MAS Bodrog má webovú 

stránku: www.masbodrog.sk, kde sú zverejnené informácie týkajúce sa projektu. 

 

Uznesenie č. 05042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad9. Ukončenie kolaudačného procesu na budovu „SO2 Hasičská zbrojnica pre 

DHZO Veľký Horeš“ 

Výstavba a rekonštrukcia hasičskej stanice v obci Veľký Horeš už bola dokončená. Na začiatku 

roka bola budova skolaudovaná. Pri kolaudácii sa zistilo, že jedny z vnútorných dverí nespĺňajú 

potrebné požiadavky. Keďže dvere boli objednané z Maďarskej republiky, boli potrebné doklady 

potvrdzujúce požadované vlastnosti protipožiarnych dverí, dodatočne vyžiadané od dodávateľa, 

doklady bolo treba preložiť oficiálnym prekladateľom do slovenského jazyka a po odovzdaní 

dokladov bola kolaudácia bez problémov dokončená. S zdôraznil, že členovia miestnej DHZO  

pomáhali v každej fáze rekonštrukcie budovy (odpracovali vyše 150 dobrovoľníckych hodín). 

Okrem iného zrekonštruovali aj hydrant, za údržbu ktorého je zodpovedná Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť.  

 

Uznesenie č. 06042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

Prítomný hlavný kontrolór informoval OZ o svojej kontrolnej činnosti, pričom správa o činnosti 

hlavného kontrolóra bola súčasťou pozvánky zasadnutia OZ. Hlavný kontrolór sa zaoberal 

s rôznymi oblasťami ako napr. kontrola plnenie rozpočtu obce za rok 2019, kontrola dokladovej 

http://www.masbodrog.sk/
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inventarizácie majetku obce, kontrola záväzkov k 31.3.2020, kontrola uverejňovania zmlúv, faktúr 

a objednávok k 25.9.2020, kontrola pokladne, pokladničnej hotovosti a hospodárenia 

s hotovosťou, kontrola pohľadávok k 30.9.2020 a kontrola plnenia uznesení. Pri kontrole boli 

zistené menšie administratívne chyby,  ktoré boli po konzultácií s pracovníkmi obecného úradu 

obratom odstránené.  

Poslanec N. Brezina mal záujem o informáciu, prečo je veľký rozdiel medzi plánovaným 

poplatkom a medzi skutočným poplatkom za odvoz komunálneho odpadu. S vysvetlil, že viacerí 

obyvatelia obce neplatia poplatok za komunálny odpad, lebo nepoužívajú služby firmy ktorá sa 

zaoberá s odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu. Z toho vyplýva otázka, kde títo občania 

umiestňujú komunálny odpad.  Je evidentné, že práve  takto vznikajú čierne skládky odpadu.  

 

Uznesenie č. 07042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad11. Schválenie rozpočtových opatrení za I.Q  č.: 1,2 a 3 

Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na I.Q 2021 treba vykonať niekoľko zmien na 

základe nových skutočností, s ktorými sa pri vyhotovení rozpočtu nepočítalo: 

• Úhrada platby za vyhotovenie projektu Interreg HU-SK. Platba bola plánovaná z dotácie, 

ale keďže dotácie sme ešte nedostali na účet, úhradu treba vykonať z vlastných zdrojov. 

Suma bude vrátená, keď bude dotácia na obecnom dotačnom účte. Z rovnakého dôvodu 

treba vyplatiť aj projektového manažéra.  

• Náklady na masové testovanie obyvateľov. Síce od štátu obec dostane financie na zriadenie 

testovania, ale platby od štátu prichádzajú pomaly, s oneskorením, a tak veľakrát treba 

výplaty vykonať z vlastných zdrojov. 

 

Uznesenie č. 08042021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na I.Q 2021 č.:1,2 a 3 a berie na 

vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad12. Schválenie VZN č.1/2021 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce 

Veľký Horeš 

Nakoľko zákon pre prevádzkové poriadky pohrebiska sa v roku 2019 zmenil a VZN 

o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Veľký Horeš bolo schválené v roku 2013, je treba 

jeho obsah aktualizovať. Poslanci spolu s pozvánkou na OZ dostali návrh nového VZN 

o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Veľký Horeš. Pri konzultáciách o VZN sa zistilo, že 

návrh neobsahuje pokyny o údržbe a správe takých hrobov, ktoré už nemajú tzv. majiteľov, 

prenajímateľa. Členovia OZ sa dohodli, že najprv urobia prieskum, kontrolu pohrebiska a potom 

sa rozhodne aké pokyny uvedie do nového VZN.  

 

Uznesenie č. 09042021 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje miestny prieskum pohrebiska, úpravu návrhu na VZN  

a schválenie VZN č.1/2021 o Prevádzkovom poriadku Obce Veľký Horeš odkladá na nasledujúce 

zasadnutie. 
 

 

 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad13. Organizovanie akcie „Vyčistíme si Slovensko“ od 4.mája do 7.mája 2021 

Ako každý rok Obec Veľký Horeš organizuje zber odpadu, likvidáciu čiernych skládok odpadov 

na území katastra Veľkého Horeša. O podujatie je veľký záujem so strany obyvateľov obce, 

miestnej materskej a základnej školy. S poprosil poslancov OZ aby sa osobne aktívne zúčastnili 

na akcii. V pláne je, že pozbieraný odpad bude separovaný priamo pri zbieraní, a takto bude 

odovzdaný na odvoz a likvidáciu. Pre akciu obec zabezpečí rukavice, vrecia na odpad s rôznymi 

farbami kvôli separácii, atď.. Odpad zozbierajú pomocou obecného traktora a až kým firma 

zaoberajúca sa zberom a odvozom odpadu odpad neodnesie, bude ten uskladnený na vyznačenom 

mieste.  

 

Uznesenie č. 10042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad14 Rôzne 

Členovia komisie, ktorá bola zriadená na to, aby skontrolovala pozemky, prenajaté 

prenajímateľom Endre Gönczym, informovali OZ, že prieskum a konzultáciu vykonali. Stanovisko 

komisie je také, že p. Gönczy ešte v tomto roku môže prenajímať pozemky  s podmienkou, že keď 

sa zistí, že pozemky neobhospodaruje podľa predpisov, nájomná zmluva bude vypovedaná.   

 

Uznesenie č. 11042021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

 

 

Ad11,12 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

Overovatelia:  

1. dr. jur.  Gerenyiová  Kinga              .............................................................. 

2. G e r d a Ondřej    .............................................................. 

 

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


