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Obec Veľký Horeš 
 

Číslo 1/08/2022       Veľký Horeš dňa  22.08.2022 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.08.2022 o 18:00h 

 

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     
 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Koordinátorka:    Kristína Móriczová 

 

Neprítomní:     PaedDr. Valéria Pálová 

      T e k e ľ Milan 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie „Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenieach v zariďovateľskej pôsobnosti obce Veľký 

Horeš“, zverejnené na www.velkyhores.sk/uradna_tabula/dokumenty_na schválenie 

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

7. Zabezpečenie Obecných osláv „Nagygéresiek napja 2022“ uskutočnené dňa 27.08.2022 podľa 

programu, rozposlané do každej domácnosti a zverejnené na : (2) Veľký Horeš – Nagygéres II. / 

Facebook, a na stránke  www.velkyhores.sk/podujatia 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.velkyhores.sk/uradna_tabula/dokumenty
http://www.velkyhores.sk/podujatia
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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 7 poslancov. S dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice.  

 

Uznesenie č. 01082022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Kingu Gerenyiovú a Štefana 

Brezinu za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

T. Dorgai, N. Brezina 

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

N. Brezina 

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

zdržalo sa  ...0....../  

 

Uznesenie č. 02082022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program schôdze v súlade s pozvánkou. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

T. Dorgai, N. Brezina 

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

N. Brezina 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad5. Schválenie „Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022, ktorým sa určuje 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Horeš“ 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 3/2022 presne určuje výšku príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v súlade štátnými predpismi. VZN 

bolo zverejnené na webovej stránke obce Veľký Horeš, takže bolo dostupné širokej verejnosti. 

S informoval členov OZ, že na návrh riaditeľky materskej školy bude výška príspevku na pobyt 

dieťaťa v materskej školy zmenená z 3,50 Eur za mesiac na 5,00 Eur za mesiac. Napriek tomu, že 

na mnohých miestach sú poplatky oveľa vyššie ako to určuje štát, OZ sa rozhodlo výšku poplatku 

nechať na úrovni určenej štátom.  

 

Uznesenie č. 03082022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenieach v zariďovateľskej 

pôsobnosti obce Veľký Horeš a to spolu s návrhom na zvýšenie poplatku na pobyt dieťaťa 

v materskej školy z 3,50 Eur za mesiac na 5,00 Eur za mesiac. 
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Výsledky hlasovania: 

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

T. Dorgai, N. Brezina 

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

N. Brezina 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

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

Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na IV.Q 2022 treba vykonať rozpočtové 

opatrenie kvôli neočakávaným príjmom, a to: 

- dotácia MOPS – štát stále omeškane posiela dotácie na projekt, ale obec s výplatami nemôže 

meškať 

- dotácie z projektu EURÁ z EURA – pri vyhotovení ročného rozpočtu bolo ešte rátané so sumou 

na realizáciu 10 334,00 Eur, ale konečné náklady projektu sú 12 800,00 Eur. 

 

Uznesenie č. 04082022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na IV.Q 2021 č.:7, 8, 9 a berie na 

vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

T. Dorgai, N. Brezina 

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

N. Brezina 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7. Zabezpečenie Obecných osláv „Nagygéresiek napja 2022“ plánovaných na 

deň 27.08.2022 podľa programu, rozposlaného do každej domácnosti 

a zverejneného na : (2) Veľký Horeš – Nagygéres II. / Facebook, a na stránke  

www.velkyhores.sk/podujatia 

S informoval členov OZ o aktuálnom stave príprav obecných osláv. Organizovanie súťaže vo varení 

je zabezpečené, súťažné družstvá však musia svoju požiadavku na potrebné mäso nahlásiť vopred. 

Poslanec Štefan Brezina ponúkol, že miestna poľovnícka spoločnosť zabezpečí na súťaž vo varení 

zverinu, za čo mu S vopred poďakoval.  

S informoval, že obec, žiaľ,  nemá dostatočný počet lavíc a stolov, preto je nútený zapožičať 

potrebné množstvo od okolitých obcí. Účinkujúci sú už  známi a S poprosil členov OZ aby dvaja 

plnili úlohu prijímacieho výboru, ktorý bude vítať hostí, účinkujúcim ukážu miesto na prezlečenie, 

ponúknu im nápoje prípadne jedlo, atď. Na túto úlohu sa prihlásili poslanci dr. jur. Kinga 

Gerenyiová a Ladislav Főző.  

Pre obyvateľov obce bude prichystané občerstvenie vo forme klobása, jaternica alebo budú môcť 

ochutnať aj jedlá zo súťaže vo varení. S informoval, niektorí obyvatelia pripravujú aj zákusky a 

domáce koláče. 

http://www.velkyhores.sk/podujatia
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Súčasťou obecných osláv budú aj zápasy na futbalovom ihrisku. Odohraný bude jeden majstrovský 

zápas a jeden priateľský zápas „starých chlapcov“. Túto časť zorganizuje miestne športové 

združenie. 

Okrem toho budú zaujímavé programy pre deti a mládež. napríklad kolotoč, skákací hrad, pukance, 

langoše atď. Nakoniec S poprosil poslancov OZ aby svojou prítomnosťou prispeli k zdarnému 

priebehu obecných osláv. 

 

Uznesenie č. 05082022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

T. Dorgai, N. Brezina 

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

N. Brezina 

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

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad8-9. Rôzne, interpelácie 

S informoval členov OZ, že v obci je veľa túlavých psov. Aj v tomto roku bol viackrát zabezpečený 

odchyt a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice, ale v obci sú ešte ďalšie, 

prípadne sú aj psy, ktorých majitelia nezabezpečili aby odišli z dvora.  Vzhľadom na bezpečnosť 

občanov bude nevyhnutné tento problém priebežne riešiť, čo prináša obci neplánované výdavky. 

 

Uznesenie č. 06082022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

T. Dorgai, N. Brezina 

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

N. Brezina 

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

zdržalo sa  ...0....../ 
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Ad10 Záver 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

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

 

Overovatelia:  

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

2. Štefan Brezina    .............................................................. 

 

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


