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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Číslo 1/06/2021             Veľký Horeš dňa  28.06.2021 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.06.2021 o 16:00h 

 

P r í t o m n í: 

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

2.  F ő z ő  Ladislav 

      3.  G e r d a Ondřej 

      4.  D o r g a i  Tibor 

      5.  dr. jur.  Gerenyiová  Kinga 

6.  Ta v a r s 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:     Norbert Brezina 

      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. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Veľký Horeš k záverečnému účtu obce za rok 2020 

7. Schválenie „Záverečného účtu Obce Veľký Horeš na rok 2020“. Dokument je dostupný na webovej 

stránke www.velkyhores.sk – Úradná tabuľa – Záverečné účty 

8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

9. Schválenie rozpočtových opatrení za II.Q  č.: 4,5 a 6 

10. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre operačný 

program Ľudské zdroje , ďalej len (SO)  projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby 

v Obci Veľký Horeš II., kód výzvy OPLZ-P08-2021-1. A súhlasí so zabezpečením povinného 

spolufinancovania projektu t.j. minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 

11. Schválenie žiadosti na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (PHSR) 

12. Schválenie  zapojenia sa obce do pripravovanej výzvy „Dotácie na zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov.“  

13. Dodatočné schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021, o Prevádzkovom poriadku 

pohrebiska Obce Veľký Horeš 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Záver 

http://www.velkyhores.sk/
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PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2,3,4 

Starosta (S) obce privítal prítomných a informoval o programe zasadnutia. S navrhol zmenu 

v programe zasadnutia a to v bode 8. miesto témy „Správa o činnosti hlavného kontrolóra“ navrhuje 

tému „Návrh činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2021“. Okrem toho S naznačil, že bodu 13 

sa obecné zastupiteľstvo (OZ) nebude venovať, lebo návrh VZN ešte treba konzultovať s právnikom 

obce a  bodu 13 sa tak OZ bude venovať na najbližšom zasadnutí. Konštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné – prítomných 7 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 01062021 

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

Tekeľa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program zasadnutia 

s navrhnutými zmenami. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

za........7... poslancov/ L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, 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: 

• Akcia Vyčistíme si Slovensko  prebehla v poriadku. Zúčastnili sa na nej žiaci základnej 

a materskej školy, členovia miestnej DHZO aj obyvatelia obce. Podarilo sa pozbierať veľa 

odpadu o čom bola poslaná správa bývalému ministrovi životného prostredia Józsefovi 

Nagyovi. 
 

• Ako už to bolo spomínané na predošlých zasadnutiach, kvôli nízkemu  počtu pracovníkov  

v rámci MOS nie je možné zabezpečiť všetky práce, údržbu ako napr. kosenie, opravy alebo 

upratovanie ulíc tak, ako to bolo v minulosti. Kvôli nepriaznivému počasiu sa ešte stále treba 

venovať aj odvádzaniu dažďových a záplavových vôd. Napriek ťažkostiam, zamestnanci 

robia všetko čo je v ich silách tak, aby boli občania spokojní. 

 

• Pre projekt Interreg HU-SK „Budujeme partnerstvá“ už bola zverejnená výzva na vykonanie 

stavebných prác. V ideálnom prípade sa začnú stavebné práce v auguste stave. 

 

• V obci Veľký Horeš začala Východoslovenská vodárenská spoločnosť opravárske práce 

ciest (začali opravovať povrch ciest na miestach kde boli poruchy a pri oprave bola 

poškodená cesta), a taktiež sa uskutoční kontrola hydrantov.  
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Uznesenie č. 02062021 

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, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad6. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Veľký Horeš k záverečnému účtu 

obce za rok 2020 

Hlavný kontrolór podrobne informoval OZ o obsahu záverečného účtu. Záverečný účet je 

zverejnený na webovej stránke obce. Hlavný kontrolór vysvetlil OZ, že záverečný účet sa skladá 

z troch hlavných častí:  bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančný rozpočet. Jednotlivé časti 

zahŕňajú v sebe výdavky a príjmy, ktoré by mali byť v rovnováhe, v lepšom prípade, ako je to aj 

v našej obci, záverečný účet by mal byť pozitívny. Dotácie, ktoré dostáva obec od štátu, a neboli 

vyčerpané v roku 2020 sa presúvajú do rezervného fondu. Tieto peniaze môže obec vyčerpať do 31. 

marca nasledovného roka. Okrem toho hlavný kontrolór pripomenul, že obec nemá žiadny záväzok, 

okrem jedného úveru, ktorý platí pravidelne a ako S informoval OZ splátka za mesiac máj už bola 

uhradená.  

 

Uznesenie č. 03062021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie a stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2020.. 

 

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. Schválenie „Záverečného účtu Obce Veľký Horeš na rok 2020“ 

Hlavný kontrolór na základe vlastného posúdenia odporúčal prítomným poslancom záverečný účet 

obce schváliť bez výhrad.  

 

Uznesenie č. 04062021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet Obce Veľký Horeš na rok 2020 bez výhrad. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

Ad8. Návrh činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2021 

Hlavný kontrolór informoval prítomných o svojom pláne kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2021. 

Hlavný kontrolór menoval jednotlivé úseky, na ktorých chce vykonať kontrolu a naznačil, že vo 

svojej správe bude OZ priebežne podrobne informovať svojej činnosti. Prítomní nemali doplňovacie 

návrhy a hlasovali za prijatie plánu v podobe, v akej im bol predstavený. 

 

Uznesenie č. 05062021 

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

2021 bez pripomienok. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad9. Schválenie rozpočtových opatrení za II.Q  č.: 4,5 a 6 

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

zmien. Sú rôzne dôvody na zmeny ako napríklad dotácie na testovanie Covidu 19, ktoré dostala obec 

v plnej výške, základná škola dostala dotácie na učebnice, skončilo sa splácanie úveru, obec dostala 

dotácie na realizačný projekt Expo domu a materská škola dostala dotácie, ktoré budú použité na 

nákup detskej šmýkačky. Keďže s týmito finančnými prostriedkami nebolo možné pri tvorbe 

rozpočtu rátať, je nutné vykonať dané rozpočtové opatrenia. 

 

Uznesenie č. 06062021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na II.Q 2021 č.:4,5 a 6 a berie na 

vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad10. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu SO  

(Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje) projektu: Pokračovanie 

miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Veľký Horeš II. 

Ako na predošlom zasadnutí OZ bolo uvedené, vďaka úsiliu starostu bude projekt MOPS  

pokračovať. Realizáciu sprevádzajú rôzne zmeny, napríklad spoluúčasť bude  vo výške 5%, doba 
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zmluvy bude na 1,5 rok a činnosť zamestnancov MOPS-u bude rozšírená napríklad aj o 

vyhľadávanie čiernych skládok odpadov. Okrem toho podmienkou pokračovania projektu je aj to, 

aby obec mala schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územný plán obce.  

 

 

Uznesenie č. 07062021 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO projektu:  Pokračovanie miestnej 

občianskej poriadkovej služby v obci Veľký Horeš II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j.  

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad11. Prerokovanie a schválenie žiadosti na vypracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie (PHSR) 

 

Starosta informoval OZ, že dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký 

Horeš na roky 2021-2030 je už vypracovaný. Približne polovica dokumentu obsahuje štatistické 

údaje týkajúce sa obce Veľký Horeš, obyvateľov, demografie obce atď. Druhá časť dokumentu sa 

zaoberá vzdialenými plánmi ako: 

• Vybudovanie čističky odpadových vôd 

• Oprava miestnych komunikácií 

• Rôzne rekonštrukčné práce - zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom, rekonštrukcia 

domu smútku, základnej školy, vybudovanie oplotenia, oprava oplotenia okolo obecných 

budov, oprava oplotenia budov miestnej cirkvi, rozšírenie kamerového systému, 

vybudovanie chodníka  až ku domu dôchodcov, atď. 

• Vybudovanie cyklotrasy k  náučnému chodníku. 

• Športové zariadenia do parkov a  ihrísk 

• Vybudovane turistického informačného centra s možnosťou ubytovania. 

• Vybudovanie hospodárskej farmy obce na pestovanie rastlín, chov zvierat spolu 

s potrebnými vybavením 

• Elektromobil pre potreby obce  

 

Uznesenie č. 08062021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Veľký Horeš na 2021-2030  bez výhrad v predloženej podobe. 



6 
 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad12. Schválenie zapojenie sa do pripravovanej výzvy „Dotácie na zníženie 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov.“ 

Podľa informácií S bude zverejnená výzva na dotácie na zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov. Ako už to bolo spomínané, bolo by potrebné budovu obecného úradu 

rekonštruovať, zatepliť, vymeniť vykurovací systém. Potrebný projekt treba pripraviť aby pri 

zverejnení výzvy mohla obec o dotáciu požiadať.   

 

Uznesenie č. 09062021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do pripravovanej výzvy „Dotácie na zníženie spotreby 

energie pri prevádzke verejných budov.“ 
 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad14 Rôzne 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o povolenie na prerezanie chodníku v dĺžke 8 m pre zapojenie 

budovy do elektrickej siete. S upozornil žiadateľa, že podmienkou schválenia žiadosti je to, že 

chodník treba uviesť po potrebných výkonoch do pôvodného stavu. 

 

Uznesenie č. 10062021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť na prerezanie chodníka s podmienkou uvedenia chodníka 

do pôvodného stavu. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

Dorgai, K. Gerenyiová 

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

Gerenyiová 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad15,16 

 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

 

Overovatelia:  

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

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

 

 

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


