
Uznesenia zo  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
VO  VEĽKOM HOREŠI 

konaného  dňa 30. marca 2011 

 

K BODU Č. 2: 

Uznesenie č. 16/03/2011 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši schvaľuje  

 Program zasadania       (schválený jednohlasne) 

 Overovateľov zápisnice:  Gerda, Főző 

 Zapisovateľa: Pálová 

 

K BODU Č. 3: 

Uznesenie č. 17/03/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  

Vincent Pál. – predseda, Štefan Brezina a Vincent Varga . – členovia  - jednohlasne schválené 

 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa   9.   poslancov OZ 

                                za  ...............9....... / 

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

         zdržalo sa  ..0... / 

 

Uznesenie č. 18/03/2011 

OZ Schvaľuje aby sa členom finančnej komisie  stal:  Vincent Pál 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .....9..........   poslancov OZ 

                                za  ...............8....... / 

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

         zdržalo sa  ....1.... / Pál 

 

K BODU Č. 4 : 

Uznesenie č. 19/03/2011 

OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce  (v prílohe) s týmito výhradami – kópiu výročnej správy 

dať do rúk všetkým poslancom 

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa ........9.......   poslancov OZ 

                                   za ............9.......... / 

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

         zdržalo sa  . 0....... / 

 

K BODU Č. : 5 

Uznesenie č. 20/03/2011 

 

OZ berie na vedomie informáciu starostu o stave vysporiadania daní za uplynulé štyri kalendárne roky 

                               pozemok stavba TKO pes  garáž byt SPOLU 

Malo byť 

vyzbierané  
2971,10 1975,48 3319,39 468,12 352,38 

 
 

Nevyzbierané                                     285,97 205,69 1292,58 121,18 30,57 11,84 1947,83 

 
      

 



2010 1 947,83 € 58 680,33 Sk 

2009 2 229,28 € 67 159,29 Sk 

2008 1 487,50 € 44 812,43 Sk 

2007 1 610,33 € 48 512,80 Sk 

2006 1 495,33 € 45 048,31 Sk 

Spolu  8 770,27 € 264 213,15 Sk 
 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa ......9......   poslancov OZ 

                                za  .........9............. / 

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

         zdržalo sa  ...0...... / 

 

Uznesenie č. 21/03/2011 

OZ súhlasí aby nezaplatené nedoplatky  daní za obdobie od roku 2006  za  pozemky, stavby, 

garáže a byty, za psa  a nedoplatky za  TKO -pre fyzické osoby  aj pre právnické osoby  boli 

vymáhané podľa platných zákonov  SR  s prihliadnutím na možnosť dojednania splátkového 

kalendára. 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .........9.....   poslancov OZ 

                                za  ................9...... / 

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

         zdržalo sa  ...0...... / 

 

Uznesenie č. 22/03/2011 

OZ nesúhlasí s odpustením daní za pozemky  trvalo zaliate povodňami 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa ......9.........   poslancov OZ 

                                za  ............9.......... / 

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

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č.:6 

Uznesenie č. 23/03/2011 

OZ schvaľuje Prevádzkový poriadok užívania telovýchovných zariadení – telocvičňa a viacúčelové 

ihrisko navrhnutý  športovou  komisiou (www.velkyhores.sk) 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......9.......   poslancov OZ 

                                za  ..............9........ / 

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

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

 

K BODU Č. :7 

Uznesenie č. 24/03/2011 

OZ schvaľuje výmenu pozemku  na parcele číslo 1006 vo vlastníctve p. Margity Győryovej , rodenej 

Csontosovej, nachádzajúceho sa  v intraviláne Katastrálneho územia Veľký Horeš.,  kde sa v súčasnosti  

nachádza futbalové ihrisko obce Veľký Horeš - ako aj prístupová cesta futbalového ihriska,  za 

pozemok vo vlastníctve obce Veľký Horeš  vo výmere 5ha   podľa vlastného výberu p. Margity 

Győryovej, rodenej Csontosovej v extraviláne katastrálneho územia obce Veľký Horeš.  

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .....9..........   poslancov OZ 

http://www.velkyhores.sk/


                                          za .........8............ / 

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

           zdržalo sa  ...1......... / Plešovský 

 

K BODU Č. :8 

Uznesenie č. 25/03/2011 

OZ súhlasí  so zmenou harmonogramu odchodu  autobusovej linky  č.  8114746  zo Strážneho, 

miesto  4:52 hod.  na 4:42hod  a ďalší spoj z 6:00  na 5:55 hod.;  Z Kráľovského Chlmca – do 

Trebišova odchod o 12:00 na 12:30 hod.; z Kráľovského Chlmca 16:00 – 16:30 (40) hod.. 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa ........9.......   poslancov OZ 

                                za  .........9............. / 

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

         zdržalo sa  .0........ / 

 

K BODU Č. :9 

Uznesenie č. 26/03/2011 

OZ  súhlasí zo zriadením autobusovej zastávky zo smeru Malý Horeš  - Strážne pred katolíckym 

kostolom   a zo smeru Strážne – Malý Horeš pred  domom č.225 ako zastávky na znamenie  
 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......9........   poslancov OZ 

                                za ..................8....... / 

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

         zdržalo sa  .1.... /Plešovský 
 

K BODU Č. : 10 

Uznesenie č. 27/03/2011 

Konštatujem, že:  OZ súhlasí, aby  sa vykonali potrebné právne úkony  za účelom  prevodu 

vlastníckych práv  parcely č. 543/1 a 542/1  pre Obec  Veľký Horeš . 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......9........   poslancov OZ 

                                za  ..............9........ / 

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

         zdržalo sa  ...0....... / 

 

K BODU Č. : 11 

Uznesenie č. 28/03/2011 

OZ súhlasí s preplatením faktúry firme Asfacom za daných podmienok prostredníctvom splátkového 

kalendára 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......9........   poslancov OZ 

                                za  ............. 8.......... / 

         proti ..........  1......... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č. : 12 

Uznesenie č. 29/03/2011 

OZ súhlasí so zámerom obce pestovať  zeleninu  pre  potreby školskej  jedálne,  podľa zákona.......... 

v školskej záhrade ZŠ slov. na úzkej ulici . 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......9........   poslancov OZ 

                                      za ............9.......... / 

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



         zdržalo sa  .0......... / 

 
 

K BODU Č. : 13 

Uznesenie č. 30/03/2011 

OZ schvaľuje –  zvolávanie mimoriadnych stretnutí z dôvodu ponúk, ktoré budú v záujme občanov 

obce. 

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa ........9.......   poslancov OZ 

                                     za ........9.......... / 

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

           zdržalo sa  ....0.......... / 

 
K BODU Č. : 14 

Uznesenie č. 31/03/2011 

OZ súhlasí s odpredajom  zakúpených orientačných čísel  občanom  a zároveň ponúknuť ich montáž 

na jednotlivé domy  v hodnote 3,45 € . 

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......9........   poslancov OZ 

                                za  ..........0............ / 

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

         zdržalo sa  ....1..... / Plešovský 

 
 

Uznesenie č. 32/03/2011 

OZ poveruje starostu obce aby na najbližšie zasadnutie pozval bývalého starostu obce 

 

 
Vo Veľkom Horeši  30. 03. 2011 

 


