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Obec Veľký Horeš 
 

Číslo 1/10/2022       Veľký Horeš dňa  07.10.2022 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.10.2022 o 17:00h 

 
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.  D o r g a i Tibor 

4.  F ő z ő  Ladislav 
      5.  G e r d a Ondřej 
      6.  dr. jur.  Gerenyiová  Kinga 

7.  Ta v a r s z k ý Peter 
8.  T e k e ľ Milan     

 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 
 
Neprítomní:     PaedDr. Valéria Pálová 
       
 
Program:  
1. Otvorenie zasadania 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Oznámenie o stave postupu prác na diele cezhraničnej cesty Veľký Horeš - Nagyrozvágy a na 

rekonštrukčných prácach budovy EXPO 
6. Schválenie rozpočtových opatrení za IV.Q  č.: 10, 11 
7. Výzva na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie 2023-2027  
8. Zabezpečenie osláv Dňa dôchodcov 
9. Rôzne 
10. Interpelácie 
11. Záver 
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PRIEBEH  ZASADANIA 
 

Ad1,2,3,4 
Starosta (S) obce privítal prítomných, informoval o programe zasadnutia a oslovil prítomných na 
ďalšie doplnenie programu (bez pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné 
– prítomných 8 poslancov. S dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.  
 
Uznesenie č. 01102022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa Norberta Brezinu a Milana 
Tekeľa za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../  
 
Uznesenie č. 02102022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program schôdze v súlade s pozvánkou. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 
Ad5. Oznámenie o stave postupu prác na diele cezhraničnej cesty Veľký Horeš - 
Nagyrozvágy a na rekonštrukčných prácach budovy EXPO 
S oboznámil OZ s nasledovnými informáciami týkajúcimi sa projektu Interreg HU-SK „Budujeme 
partnerstvá“: 

 EXPO – firma Novikom už začala stavebné práce. Sústredia sa hlavne na vonkajšie práce 
aby ich mohli ukončiť pred začiatkom zimy a podľa plánu budú v zime robiť vnútorné 
stavebné práce. Medzitým boli zistené drobné nedostatky projektu kvôli čomu ho treba  
prepracovať, ale vyhotoviteľ a projektant sa už dohodli, aké zmeny sú potrebné. Keď sa 
podarí vykonať stavebné práce podľa časového plánu, práce sa môžu skončiť na jar v roku 
2023.  

 Cezhraničná cesta – výrub stromov už prebieha, kvôli nepriaznivému počasiu to ide ťažko. 
Na základe predpovede počasia bude môcť počas  budúceho týždňa výrub pokračovať. 
Drevo je na predaj za 30,- Eur/m3 aj napriek tomu že aktuálna cena dreva pohybuje okolo 
45-50 Eur. S informoval OZ že cena dreva bola nastavená tak aby si ho obyvatelia obce 
mohli kúpiť lacnejšie. Občania s finančnými problémami si môžu drevo kúpiť aj na splátky. 
Kto má záujem o drevo môže sa hlásiť na obecnom úrade a podľa zoznamu sa bude drevo 
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rozvážať. OZ jednoznačne navrhuje aby boli stanovené kritériá podľa ktorých sa drevo 
rozdáva. Také kritériá sú napríklad množstvo, cena, poradie atď. 
  

Uznesenie č. 03102022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie a stanovuje nasledovné kritériá pri 
predaji palivového dreva: 

 Cena za m3 je 30,00 Eur  
 Maximálne množstvo pre jednu osobu 5 m3 

 Kupujúci musí mať uhradené všetky dane 

 Poradie určuje obecný úrad 

. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 

 
Ad6. Schválenie rozpočtových opatrení za IV.Q  č.: 10, 11 
Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na IV.Q 2022 treba vykonať rozpočtové 
opatrenie kvôli neočakávaným príjmom, hlavne kvôli dotáciám pre zamestnancov v štátnom 
segmente, ktorí dostali jednorazovú dotáciu v hodnote 500 Eur. 
 
Uznesenie č. 04102022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na IV.Q 2022 č.:10, 11 a berie na 
vedomie predložené informácie. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 

 
Ad7. Výzva na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné 
obdobie 2023-2027 
S oznámil že mandát hlavného kontrolóra sa pomaly končí. Treba vyhlásiť výzvu na obsadenie 
funkcie hlavného kontrolóra na  rok 2023-2027. Výzva je zverejnená aj na  úradnej tabuli obce a aj 
na webovej stránke obce podľa platných predpisov. Hlásiť sa na funkciu hlavného kontrolóra je 
možné do 09.11.2022.  
 
Uznesenie č. 05102022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 
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Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 

Ad8. Zabezpečenie osláv Dňa dôchodcov 
S informoval členov OZ, že v obci bude organizovaný Deň dôchodcov dňa 15.10.2022 o 16:00 hod. 
Účinkujúcimi podujatia budú miestna spevácka skupina Levanduľa a hudobná formácia Nostalgia. 
Okrem toho bude ešte zabezpečená občerstvenie, strava a malé prekvapenie pre seniorov. S dúfa že 
podujatie sa uskutoční v dobrej atmosfére.    
 
Uznesenie č. 06102022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 
 

Ad9., 10.  Rôzne, interpelácie 
Na obecný úrad bola doručená sťažnosť dvoch obyvateľov, ktorí sú susedia. Predmetom sťažnosti 
je jedna žumpa. S informoval členov OZ, že sťažnosť bola najprv odoslaná na Okresný súd. Okresný 
súd preposlal sťažnosť Úradu verejného zdravotníctva. Úradu verejného zdravotníctva prípad poslal 
na Ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo ju doručilo obecnému úradu vo Veľkom Horeši. 
S bol preskúmať spomínaný objekt a trvá na tom aby spor bol vyriešený čo najrýchlejšie 
a najjednoduchšie.  
Na území obce Veľký Horeš bola zistená porucha dažďovej kanalizácie ciest. Jedná sa o zastaranú 
časť dažďovej kanalizácie kde pravdepodobne kvôli prasknutiu zvodov nebola voda odvádzaná a tak 
sa vytvorila veľká jama. Na opravu bola oslovená firma ktorá už navrhol rôzne spôsoby ako problém 
vyriešiť.  
Na Hlavnej ulici je uvoľnený ďalší poklop kanalizácie, ktorý je pri prejazde áut veľmi hlučný, čo je 
rušivé najmä v nočných hodinách. S zase kontaktoval správu ciest SSC, aby  poklop opravili, 
žiadosť potvrdili ale zatiaľ po dvoch rokoch poklopy ešte stále nie sú opravené. 
 
Uznesenie č. 07102022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 
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Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...8... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda,  
P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 
za........8... poslancov / K. Gerenyiová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký,  
T. Dorgai, N. Brezina 
proti ........0....... / 
zdržalo sa  ...0....../ 

 
Ad11 Záver 
Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
 
 
Peter Tavarszký    ............................................................. 

 

Overovatelia:  

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

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

 

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


