
                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

napísaná v priebehu riadneho, 5/2018 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto, 

konaného dňa  05.10.2018  v kultúrnom dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: Edina Zeve Horváthová, Silvia Takácsová, Pavel Dosztig. 

Starosta oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zákonom predpísanej lehote a že 

všetci poslanci OZ boli na toto písomne  pozvaní. Starosta ďalej uviedol, že všetky materiály na  

dnešné rokovanie boli v zákonnej lehote doručené všetkým poslancom spolu s pozvánkou na 

zasadnutie OZ.  Ďalej konštatuje, že  z celkového počtu  7  poslancov sú  prítomní 4, teda 

zasadanie OZ je uznášania schopné. 

 

 

Program :  

1.     Otvorenie,  prezentácia, schválenie programu zasadnutia OZ 

2.     Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.     Vymenovanie návrhovej komisie 

4.     Kontrola plnenia uznesení  

5.     Schválenie Dodatku č.2/2018 k VZN č. 3/2016 na rok 2019 

6.     Správa hlavného kontrolóra  o hodnotení finančného hospodárenia obce za I. polrok  

        2018, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 – návrh 

7 .    Aktuálne otázky, diskusia 

8.     Prijaté uznesenia   

9 .    Záver 

K bodu č.1   

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril pán starosta a privítal všetkých prítomných.  

Oboznámil ich s programom a konštatoval, že rokovanie je schopné uznášania, nakoľko je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.                        

Starosta  obce  po prečítaní programu vyzval poslancov k jeho doplneniu, prípadne 

pripomienkovaniu.  

Nakoľko sa  nikto  nehlásil doplňujúcimi návrhmi, starosta dal hlasovať. 



Hlasovanie: za: 4: Tibor Bertók, Eva Bugárová, Ladislav Kozma,  Marian Katona,.  

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 3 :  Edina Zeve Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig. 

nehlasovali: 0 

 

  K bodu č. 2  

  Starosta určil  zapisovateľku zápisnice: Adrianu Kántorovú, zamestnankyňu obce.  

  Za  overovateľov zápisnice určil poslancov OZ : Evu Bugárovú a Tibora Bertóka. 

 

  Hlasovanie: za: 3 :  Eva Bugárová,  Marian Katona, Ladislav Kozma. 

  proti: 0  

  zdržal sa hlasovania: 1:  Tibor Bertók. 

  neprítomní pri hlasovaní: 3 : Edina Zeve Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig. 

  nehlasovali: 0 

 

                                                                                                                                                           

K bodu č. 3   

Za členov návrhovej komisie starosta vymenoval  :  Mariana Katonu a Ladislava Kozmu. 

Hlasovanie: za: 3: Tibor Bertók,  Eva Bugárová, Marian Katona.  

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 1 :  Ladislav Kozma. 

neprítomní pri hlasovaní: 3:  Edina Zeve Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig.  

nehlasovali: 0 

                            

 

K bodu č. 4  

Starosta vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa  06.07.2018. 

 

 

 

Uznesenie č.23/2018 OZ  berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa  06.07.2018. 

 

K bodu č. 5 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh Dodatku č.2/2018 k VZN č.3/2016 na 

rok 2019, podľa čoho obec nevykoná žiadne zmeny.  VZN č. 3/2016 zo dňa 30.11.2016 na rok 

2019 zostáva v účinnosti. 

Poslanci nemali k tomu žiadne otázky, žiadne  pripomienky. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2018  OZ  schvaľuje 

Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Mýto. Na základe vyhotovenia obsahu 

VZN č. 3/2016 sa obec Horné Mýto nevykoná žiadne zmeny v článkoch I.II.III.IV.V.VI. Dňom 

účinnosti tohto Dodatku č. 2/2018  VZN č. 3/2016 zo dňa 30.11.2016 na rok 2019 zostáva 

v účinnosti. Návrh dodatku je  prílohou zápisnice. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

 

K bodu č. 6  

Správu o hodnotení finančného hospodárenia obce za I. polrok 2018 predložila hlavná 

kontrolórka obce. Poslanci nemali k tomu žiadne otázky. Správa je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 25/2018 OZ berie na vedomie  

Správu hlavnej kontrolórky obce o hodnotení finančného hospodárenia obce za I. polrok 2018. 

 

HK obce prezentovala  návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2018. Návrh je prílohou zápisnice. Poslanci nemali žiadne otázky, starosta dal hlasovať 

poslancom OZ o schválení plánu. 

 

Uznesenie č. 26/2018 OZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

 

 

 

 

 

 

      



K bodu č. 7 

V rámci programového bodu starosta podal nasledovné informácie: 

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo 12.06.2018 Výzvu na prekladanie projektov 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranú na Výstavbu stokovej 

siete a čističky odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO/počet obyvateľov/, ktoré zasahujú 

do chránených vodohospodárskych oblastí Žitného ostrova. Naša obec je zaradená do zoznamu 

oprávnených žiadateľov, ktoré sa o nenávratný  finančný príspevok môžu uchádzať. Viac 

finančných prostriedkov pre predmetný program už nebude  po vyčerpaní tejto alokácie. Voči 

EÚ ma SR ako člen povinnosť odkanalizovať  obce, ktoré sú oprávnené do roku 2021. 

Vzhľadom k tomu, že zdroje sú obmedzené, naša obec by mala podať žiadosť o poskytnutie 

NFP, inak hrozí, že v budúcnosti obec si bude musieť vybudovať kanalizáciu ako aj vlastnú 

čističku odpadových vôd z vlastných finančných prostriedkov. 

Starosta navrhuje poslancom, aby ho poverili s pripravovaním a vybavením projektovej 

dokumentácie  k výzve  spolu s firmou AXA. 

Uznesenie č. 27/2018  poslanci poverili 

Starostu obce s pripravovaním a vybavením projektovej dokumentácie k výzve na výstavbu 

stokovej siete a čističky odpadových vôd s firmou AXA a žiadať cenovú ponuku. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 3: Eva Bugárová, Tibor Bertók,  Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 1: Ladislav Kozma 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

 

Starosta predniesol návrh na  schválenie usporiadania stretnutia dôchodcov obce dňa 27.10.2018 

a poskytovanie jednorázovej dávky v hotovosti v hodnote 10,-€ pre dôchodcov, ktorí v tomto 

roku dovŕšia 60. rokov. Poslanci to jednohlasne schválili. 

 

 Uznesenie č. 28/2018 OZ  schvaľuje                                                                                         

a./  Usporiadanie stretnutia dôchodcov obce Horné Mýto ,  dňa  27.10.2018. 

b./ Poskytovanie  jednorázovej  dávky v hotovosti  v hodnote 10.- Eur pre dôchodcov, ktorí 

v tomto roku dovŕšia 60.  rokov. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 



Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

 

V rámci programového bodu starosta podal informácie  a vyhodnotil  deň  Stretnutie mýtnych 

obcí. Poslanci brali na vedomie. 

Uznesenie č. 29/2018  OZ berie na vedomie 

 

Informácie a vyhodnotenie  dňa  Medzinárodného  stretnutia  Mýtnych obcí usporiadané 

v Hornom Mýte. 

 

Starosta predniesol návrh na schválenie Dodatku č. 1/2018 k VZN 2/2016 . 

Dodatok č.1/2018 k VZN 2/2016   o stravovaní žiakov a zamestnancov v školskej jedálni 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni, o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o určení 

výšky príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole. Zmeny sú nasledovné v ČL.3 Školská 

jedáleň , a v ČL.4 Školský klub detí: 

ČL 3 Školská jedáleň  

bod č. 6/ Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni nasledovne: 

a./ materská škola / stravníci od 2- do 6 rokov/ 

desiata 0,28, obed 0,68, olovrant 0,23  spolu: 1,19 €. 

b./ základná škola /stravníci od 6 – do 11 rokov/ 

obed 1,01 €. 

c./základná a materská škola / stravníci – zamestnanci škôl/ 

obed 1,19 €. 

 

ČL.4 Školský klub detí 

Bod č.2/ Zriaďovateľ školského klubu určí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školského klubu detí na jedno dieťa mesačne zákonný zástupca dieťaťa 

vo výške 7.- €. 

V ostatných článkoch nie sú žiadne zmeny. Poslanci nemali k tomu žiadne otázky, starosta dal 

hlasovať. 

 



Uznesenie č.  30/2018 OZ schvaľuje 

Dodatok č.1/2018 k VZN 2/2016   o stravovaní žiakov a zamestnancov v školskej jedálni 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni, o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o určení 

výšky príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole. Zmeny sú v ČL.3 Školská jedáleň , a v  

ČL .4 Školský klub detí. V ostatných článkoch nie sú žiadne zmeny. Návrh Dodatku č. 1/2018 je 

prílohou zápisnice, a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.   

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

 

V rámci programového bodu p. Ing. Miroslav Varša,  podal informácie o tom, že v akom štádiu 

je vybavenie povolení a vyhľadanie majiteľov súvisiace so III. Etapou cyklotrasy. 

   

 Uznesenie č.  31/2018  OZ berie na vedomie 

Informácie Ing. Miroslava  Varšu, o tom, že v akom štádiu je vybavenie povolení a vyhľadanie 

majiteľov  súvisiace so III. Etapou cyklotrasy.    

Predseda komisie pre verejný poriadok a životné prostredie informoval poslancov že vykonali 

kontrolu na základe sťažnosti od anonymnej osoby vo veci vypúšťania fekálie v obci. Komisia 

nezistila nič. Kontrolu opakujú viackrát.                             

 

K bod u č. 8    

Prijaté uznesenia prečítal : Marian Katona. 

 

K bodu č. 9    

Nakoľko bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, Andrej Puss, starosta obce  

 poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,05 h. 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce                           

 

Andrej Puss                                   -------------------------------- 



 

 

 

Overovatelia       

                      

 

Eva Bugárová                                 --------------------------------- 

 

 

 

Tibor Bertók                                   ----------------------------------   

 

 

 

 

 

Zapísala                                       

Adriana Kántorová                            --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Uznesenie 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Mýto konaného  dňa  

                                                      05.10. 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

 

 

23/2018    berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa  06.07.2018. 

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

24/2018  schvaľuje 

Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Mýto. Na základe vyhotovenia obsahu 

VZN č. 3/2016 sa obec Horné Mýto nevykoná žiadne zmeny v článkoch I.II.III.IV.V.VI. Dňom 

účinnosti tohto Dodatku č. 2/2018  VZN č. 3/2016 zo dňa 30.11.2016 na rok 2019 zostáva 

v účinnosti. Návrh dodatku  je  prílohou zápisnice. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

 

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

 



25/2018 berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky obce o hodnotení finančného hospodárenia obce za I. polrok 2018. 

Správa je prílohou zápisnice. 

 

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                              --------------------------------------- 

                                                                                     Andrej Puss, starosta obce 

 

 

26/2018  schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018. Návrh plánu je prílohou 

zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

      

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

 

27/2018 poverí 

Starostu obce s pripravovaním a vybavením projektovej dokumentácie k výzve  na výstavbu 

stokovej siete a čističky odpadových vôd s firmou AXA a žiadať cenovú ponuku.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

      

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 



 

28/2018 schvaľuje                                                                                         

a./  Usporiadanie stretnutia dôchodcov obce Horné Mýto ,  dňa  27.10.2018. 

b./ Poskytovanie  jednorázovej  dávky v hotovosti  v hodnote 10.- Eur pre dôchodcov, ktorí 

v tomto roku dovŕšia 60.  rokov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

      

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

29/2018 berie na vedomie 

 

Informácie a vyhodnotenie  dňa  Medzinárodného  stretnutia  Mýtnych obcí usporiadané 

v Hornom Mýte. 

 

 

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 



30/2018 schvaľuje 

Dodatok č.1/2018 k VZN 2/2016   o stravovaní žiakov a zamestnancov v školskej jedálni 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni, o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o určení 

výšky príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole. Zmeny sú v ČL.3 Školská jedáleň , a v ČL 

.4 Školský klub detí. V ostatných článkoch nie sú žiadne zmeny. Návrh dodatku  č. 1/2018 je 

prílohou zápisnice, a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.      

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržali sa : 0 

Neprítomní :3:  Edina  Zeve  Horváthová, Silvia Takácsová, Pavol Dosztig  

Nehlasovali: 0    

      

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

   

31/2018 berie na vedomie 

Informácie Ing. Miroslava  Varšu, o tom, že v akom štádiu je vybavenie povolení a vyhľadanie 

majiteľov   súvisiace so III. Etapou cyklotrasy.                                    

 

V Hornom Mýte,  05.10.2018                                    --------------------------------------- 

                                                                                         Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 


