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Obecný úrad Veľký Horeš 
 

Vo Veľkom Horeši dňa  18.07.2022 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 

 
P r í t o m n í: 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  B r e z i n a Norbert 

               B r e z i n a  Štefan 
       F ő z ő  Ladislav 

G e r d a Ondřej 
G e r e n y i o v á   Kinga 
T e k e ľ  Milan 
 

Neprítomní : 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  D o r g a i Tibor 
        P á l o v á   Valéria 
        T a v a r s k ý Peter 
 
Starosta obce:         P á l  Zoltán  
 
 P r o g r a m: 

1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie zapisovateľa. 
3. Určenie overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
5. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený a o termíne volieb do 

orgánov samosprávy obcí (v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.) 
6. Voľby do orgánov samosprávnych krajov. Informácia o podmienkach práva voliť 

a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. 
októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

7. Schválenie rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
29.októbra 2022 

8. Schválenie volebných obvodov a schválenie počtu poslancov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí konané 29. októbra 2022 

9. Schválenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na nové 
volebné obdobie   

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. Oslovil prítomných na 
doplnenie programu (bez pripomienok). Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – 
prítomných 6 poslancov.  
S dal schváliť program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
Uznesenie č. 01072022   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zoltána Pála  za zapisovateľa, Ladislava Főzőa a Ondřeja 
Gerdu  za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 18.07.2022 . 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  
 
Uznesenie č. 02072022   
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program schôdze v súlade s pozvánkou 

 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  
 

Ad5 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Voľby do orgánov samosprávy 
obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 
Uznesenie č. 03072022   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o podmienkach práva voliť do orgánov 
samosprávy obcí vo voľbách konaných v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  
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Ad 6 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov. Informácia o podmienkach práva voliť a práva 
byť volený. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 
7:00 do 20:00 h. Starosta sprostredkoval všetky aktuálne informácie. 
 
Uznesenie č. 04072022  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o podmienkach práva voliť do orgánov 
samosprávnych krajov vo voľbách konaných v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 
 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  
 

Ad 7 
Schválenie rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 
Starosta prezentoval možnosť vyjadriť sa poslancom k určeniu výkonu pracovného rozsahu 
pracovnej činnosti starostu obce počas budúceho volebného obdobia.  

 
Uznesenie č. 05072022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výkon pracovného rozsahu pracovnej činnosti starostu obce 
počas budúceho volebného obdobia v rozsahu plného úväzku (100%) za 1 

Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  
 

Ad 8 

Schválenie volebných obvodov počas volieb do samosprávnych krajov a miestnych volieb 
Uznesenie č. 06072022   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jeden volebný obvod počas volieb do samosprávnych krajov 
a miestnych volieb v Obci Veľký Horeš konaných v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
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za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  

 

Ad 9 

Schválenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na nové volebné obdobie   

Poslanci deklarovali svoje názory a po dlhej úvahe sa jednoznačne rozhodli o pridelení mandátu 9  
poslancom na nové volebné obdobie s dôrazom na skutočnosť, že poslanecký mandát viacerých 
poslancov prispeje k rozvoju a obohatenia obecných aktivít. 

 
Uznesenie č. 07072022   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na nové volebné obdobie mandát 9(deviatim)  poslancom 
zvoleným vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 
do 20:00 h. 

 
Výsledky hlasovania: 
prezentovalo sa ...6... poslancov OZ -  L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. 
Gerenyiová,  
za........6... poslancov/ L. Főző,  Š. Brezina,  M. Tekeľ,  N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová,  
proti ..........0....... / 
zdržalo sa  0....../  
 
 

Ad 10, 11, 12 
Keďže prítomní nemali žiadne pripomienky a otázky, starosta poďakoval prítomným a zasadnutie 
ukončil. 
 
Zapisovateľ:  Zoltán Pál                        ............................................................. 
   
Overovatelia:  
1.  Ondřej  G e r d a               .............................................................. 
 
2.  Ladislav  F ő z  ő    .............................................................. 
 
 
Starosta obce:   PaedDr. Zoltán Pál   ............................................................. 


