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Obec Veľký Horeš 
 

Číslo 1/10/2021       Veľký Horeš dňa  08.10.2021 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08.10.2021 o 16:00h 

 

P r í t o m n í: 

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

2.  B r e z i n a Norbert 

      3.  F ő z ő  Ladislav 

      4.  G e r d a Ondřej 

      5.  D o r g a i Tibor 

6.  Ta v a r s z k ý 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:     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  

- MAS BODROG 

- Stav cezhraničného projektu SK-HU-Cezhraničná cesta Veľký Horeš-Nagyrozvágy, budova EXPO 

- Riešenie havarijnej situácie na Základnej škole-Alapiskola 

6. Schválenie rozpočtových opatrení za III.Q  č.: 7,8 a 9 

7. Schválenie zapojenia sa do pripravovanej výzvy DS (dotačná schéma)/2021-2. kolo na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle § 7 Všeobecne záväzného nariadenia Košického 

samosprávneho kraja č.10/2020 o poskytovaní dotácií 

8. Schválenie účasti Obecnej samosprávy a poslancov Obecnej samosprávy na príprave a implementácií 

strategického rozvojového dokumentu „Rozvojový program Medzibodrožia-Bodrogköz Fejlesztési 

Program“ 

9. Schválenie zapojenia sa do pripravovanej výzvy NA PODPORU UDRŽATEĹNOSTI A ODOLNOSTI 

KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ Kód výzvy :IROP-PO7-SC77-2021-75 

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 a oslovil prítomných na 

ďalšie 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. 01102021 

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

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

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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: 

• MAS BODROG-S informoval členov OZ o tom, že projekt má na starosti nový manažér kto 

tvrdí, že projekt sa dostal do ďalšej fázy. Na poslednom zasadnutí bolo iba zopár ľudí, ktorí 

ešte majú záujem o projekt. Rôzne obce ako Somotor, Klin Nad Bodrogom alebo napr. 

Svinice odstúpili od účasti. Prítomní sa dozvedeli, že odovzdané projekty treba 

aktualizovať, hlavne rozpočty treba prepočítať kvôli zdraženiu stavebných a rôznych iných  

materiálov. Tieto aktualizované projekty treba odoslať do konca novembra. S pripomenul, 

že projekt obce je už upravený. V najlepšom prípade naša obec môže dostať finančné 

prostriedky z dotácií začiatkom budúceho roka. Keďže celková výška dotácie sa nezmenila 

a záujemcov o dotácie je menej, hodnota jednotlivých častí po rozdelení bude vyššia. 

• Interreg HU-SK „Budujeme partnerstvá“ Cezhraničná cesta – na výzvu sa hlásili dve firmy, 

ktoré majú záujem o vykonanie stavebných prác, ale pri výberovom konaní sa vyskytla 

chyba, kvôli čomu výberové konanie treba začať znova. 

EXPO – na výzvu zatiaľ sa hlásila iba jedna firma, preto treba osloviť ďalšie firmy, aby sa 

mohlo výberové konanie uskutočniť. 

• Havarijný stav Základnej školy-Alapiskola – S sa rozhodol, že pri podaní žiadosti rozdelí  

opravu havarijného stavu Základnej školy-Alapiskola na niekoľko etáp. Predpokladá, že 

keď suma na odstránenie havarijného stavu nebude žiadaná naraz, zvýši sa šanca na 

úspešnosť našej žiadosti. 

• V obci sa uskutočňujú rekonštrukčné práce - oprava schodov pri cintoríne a oprava ciest. 

Tieto práce obec realizuje na vlastné náklady. 

• Obnovilo sa detské ihrisko pre materskú školu. Má novú šmýkačku, hojdačku a domček. 

S zdôraznil, že niektorí občania našej obce si zaslúžia pochvalu, lebo na ihrisku vyhotovili 

zo starých pneumatík kreatívne hracie prvky. 

Uznesenie č. 02102021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 



3 
 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad6. Schválenie rozpočtových opatrení za III.Q  č.: 7, 8 a 9 

Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na III.Q 2021 opäť treba vykonať niekoľko 

zmien, lebo sa vyskytli neočakávané príjmy a výdavky, kvôli čomu je nutné vykonať dané 

rozpočtové opatrenia. Také neočakávané zmeny boli napríklad: 

• Matričný úrad dostal dotácie v hodnote 300,- Eur čo bolo použité na nákup nového počítača 

• Obec dostala sľúbené finančné dotácie z projektu MOPS v hodnote cca 8900,-Eur ktoré mala 

dostať v máji. 

• Pre projekt Innterreg SK-HU dostala obec dotácie na administratívne úkony (dotácie na 

vyhotovenie projektu, na manažérske úkony) v hodnote cca. 17000,- Eur a cca. 2000,- Eur. 

Tie dotácie taktiež dostala obec s oneskorením. Percentuálne rozdelenie dotácie na projekt 

je nasledovný: 85% z dotácie poskytne Európska únia, 10% dotuje Slovenská republika a 5% 

z nákladov má financovať sama obec.  

• Pre miestny športový zväz je potrebné vyčleniť z rozpočtu obce cca. 1600 Eur na 

neočakávané výdavky.  

 

Uznesenie č. 03102021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7. Schválenie zapojenia sa do pripravovanej výzvy DS (dotačná schéma)/2021-

2. kolo na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle § 7 Všeobecne 

záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.10/2020 o poskytovaní 

dotácií 

Košický samosprávny kraj poskytuje dotácie pre obce v hodnote 170 000,-Eur. Dotácia je rozdelená 

podľa okresov a Trebišovský okres bude mať k dispozícií 35 000,-Eur. Keďže obec v prvom kole 

nestihla podať žiadosť o poskytnutie dotácie, S sa rozhodol, že v druhom kole už túto možnosť 

využije. S vypracoval a podal žiadosť, v ktorej obec žiada dotácie na orientačné tabule pre ulice, 

budovy, športové ihrisko, cintorín atď. S sa už kontaktoval s firmou, ktorá by vyrobila tabule 

s príchytkami a obec by zabezpečila stĺpiky. Náklady na výrobu a montáž tabúľ sa pohybuje okolo 

2300,- Eur. S dúfa že žiadosť bude posúdená pozitívne. 

Uznesenie č. 04102021 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do 2. kola výzvy DS (dotačná schéma) na 

prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle § 7 Všeobecne záväzného nariadenia 

Košického samosprávneho kraja č.10/2020 o poskytovaní dotácií. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad8. Schválenie účasti Obecnej samosprávy a poslancov Obecnej samosprávy na 

príprave a implementácií strategického rozvojového dokumentu „Rozvojový 

program Medzibodrožia-Bodrogköz Fejlesztési Program“ 

 

Maďarský partner a mesto Kráľovský Chlmec sa rozhodli vytvoriť cezhraničné združenie s názvom 

Rozvojový program Medzibodrožia – Bodrogköz fejlesztési program. Cieľom tohto združenia je 

vytvoriť spoločný rozvojový program pre oblasť Medzibodrožia s účasťou všetkých obcí a miest, 

ktoré sa nachádzajú v oblasti Medzibodrožia, bez ohľadom na to, či tie obce, mestá sú na Slovensku 

alebo v Maďarsku. Takto vytvorené združenie potom môže spoločne konať v záujme rozvoja 

Medzibodrožia. Takto vytvorené združenie môže využívať výzvy, žiadať dotácie aj od Slovenskej 

republiky a aj od Maďarskej republiky. Na to, aby  sa toto združenie mohlo vytvoriť je potrebné 

pripraviť a formalizovať strategický rozvojový dokument. 

 

Uznesenie č. 05102021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši schvaľuje účasť obce na príprave a implementácii 

strategického rozvojového dokumentu „Rozvojový program Medzibodrožia - Bodrogköz Fejlesztési 

Program“ a poveruje starostu obce Veľký Horeš, PaedDr. Zoltána Pála, aby zastupoval obec pri 

tvorbe a implementácii plánovaného programu ako aj pri vytvorení jeho organizačného rámca. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad9. Schválenie zapojenia sa do pripravovanej výzvy NA PODPORU 

UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ Kód výzvy 

:IROP-PO7-SC77-2021-75 

Bola zverejnená nová výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Naša obec 

by mohla využiť túto dotáciu na obnovu, modernizáciu budovy kultúrneho domu. Celková hodnota 

výzvy je 14 856 000,- Eur, z čoho je možné čerpať pre obce sumu od 50 000,- Eur do 200 000,- Eur. 

V kultúrnom dome by sme mohli zrekonštruovať opotrebovanú parketovú podlahu, modernizovať 
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kuchyňu, nainštalovať klimatizačné jednotky, inštalovať automatické dezinfekčné prístroje, 

germicídne žiariče alebo vymeniť staré okná, dvere. Spoluúčasť pri čerpaní tejto dotácie je 5 %. 

 

Uznesenie č. 06102021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do pripravovanej výzvy „Podpora udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií“ s kódom výzvy IROP-P07-SC77-2021-75. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad10. Rôzne 

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

Endre Gönczym, informovali OZ, že od posledného zasadnutia sa s pozemkami  nič nedialo. 

Stanovisko komisie bolo také, že p. Gönczy ešte v tomto roku môže užívať prenajaté pozemky  

s podmienkou, že keď sa zistí, že pozemky neobhospodaruje podľa predpisov, nájomná zmluva bude 

vypovedaná. Keďže skutočnosť že p. Gönczy neobhospodaroval spomínané pozemky, OZ sa 

rozhodlo zmluvu o prenájme obecných pozemkov s p. Gönczym vypovedať.  

 

Uznesenie č. 07102021 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypovedaním nájomnej zmluvy s p. Gönczym.  

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, N. Brezina 

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

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

 

 

 

Ad11,12 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

Peter Tavarszký    ............................................................. 
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Overovatelia:  

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

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

 

 

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


