
                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

napísaná v priebehu riadneho, 3/2020 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto, 

konaného dňa  24.07.2020  v kultúrnom  dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Ospravedlnení poslanci: 2:   Ildikó Bugárová, Ľudovit Máron 

Neospravedlnení poslanci: 0 

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  zo  7  poslancov sú  prítomní 5, teda zasadanie OZ  je 

uznášania schopné. 

Starosta obce žiadal od poslanca Milinszkého potvrdenie o PN za mesiac apríl. Pán poslanec 

potvrdenie neodovzdal a jednohlasne vyslovil, že ani nebude. Týmto pán starosta jeho 

neprítomnosť na aprílovom zasadnutí považuje za neospravedlnení. 

 

Program :  

1.     Otvorenie,  prezentácia, schválenie programu zasadnutia OZ 

2.     Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.     Vymenovanie návrhovej komisie 

4.     Kontrola plnenia uznesení  

5.     Záverečný účet obce za rok 2019- návrh 

6.     Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  záverečného účtu 

7.     Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020  

8.     Prerokovanie výstavby nájomných bytov 

9.     Prerokovanie žiadosti 

10.   Aktuálne otázky  

11.   Prijaté uznesenia   

12.   Záver 

K bodu č.1   

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril pán starosta a privítal všetkých prítomných a divákov 



 pri obrazovkách káblovej televízie.  

Oboznámil prítomných s navrhovaným 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 nikto  nehlásil  doplňujúcimi návrhmi, starosta dal hlasovať. 

 

 
Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

za: 5:    Ernest Almási, Norbert Novotný,  Zuzana Dosztigová, Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 2:  Ildiko Bugárová, Ľudovit Máron  

nehlasovali: 0 

 

 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

  K bodu č. 2  

 

  Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Adriana Kántorová.  

  Za  overovateľov zápisnice  boli určené:  Zuzana Dosztigová, Eugen Milinszky. 
Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

za: 5:    Ernest Almási, Norbert Novotný,  Zuzana Dosztigová, Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 2:  Ildiko Bugárová, Ľudovit Máron  

nehlasovali: 0 

 

 

 

K bodu č. 3   

 

Za členov návrhovej komisie boli určené:  Ernest Almási, Eduard Zalka. 
Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

za: 5:    Ernest Almási, Norbert Novotný,  Zuzana Dosztigová, Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 2:  Ildiko Bugárová, Ľudovit Máron  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

 

Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  kontroloval starosta obce. 

 



 

  

 

Uznesenie č. 9/2020   OZ  berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa  30.04.2020 

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

za: 5:    Ernest Almási, Norbert Novotný,  Zuzana Dosztigová, Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 2:  Ildiko Bugárová, Ľudovit Máron  

nehlasovali: 0 
 

K bodu č.5 

Návrh na záverečný účet obce za rok 2019 predniesla hlavná kontrolórka obce.  HK navrhuje 

obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce Horné Mýto za 

rok 2019 bez výhrad.  Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce   dňa 07.07.2020. Záverečný 

účet je prílohou zápisnice. Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie zapojili všetci  poslanci. 

Diskusné príspevky sú na videozázname. 

K bodu č. 6 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 predniesla 

Alžbeta Bartalosová HK obce. Odborné stanovisko spracovala na základe predloženého návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2019.  Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.07.2020.  

Návrh na uznesenie: 

a./ OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Horné Mýto k „Záverečnému účtu 

za rok 2019“. 

b./ OZ berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia, zistený podľa ustanovenia §10 

ods.3 písm .a/  a  b./ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene niektorých zákonov v z.n.p., ktorý bol vysporiadaný v rozpočtovom roku 2019  

z finančných operácií. 

c./ HK navrhuje obecnému zastupiteľstvu záverečného účtu za rok 2019 a celoročného 

hospodárenia schváliť „bez výhrad“. 

Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.  

Uznesenie č. 10/2020   OZ  schvaľuje 



Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie obce Horné Mýto za rok 2019 bez výhrad.. 

Záverečný účet tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

Uznesenie č.11/2020  OZ schvaľuje 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  záverečného účtu za rok 2019.  Doklad je 

priložený k tejto zápisnici. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

Uznesnie č.16/2020    OZ   berie na vedomie 

Obec netvorí rezervný fond. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

 

 



K bodu č.7  

Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020 predniesla Alžbeta Bartalosová. Plán je 

prílohou zápisnice. Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie zapojili všetci poslanci,  navrhujú 

vypracovať nový Štatút obce podľa nových zákonov.  

 

Uznesenie č.12/2020   OZ schvaľuje 

 

a./ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 . Plán tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

b./ vypracovať nový Štatút obce  Horné Mýto podľa nových zákonov. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 8 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci rozhodli, že o výstavbu nových nájomných bytov  

budú rokovať len po odborný geologický a statistický prieskum.  

Záverečnú správu z geologickej úlohy a krycí list rozpočtu  / cenová kalkulácia na zosilnenie  

základov obytného domu 12 b.j./ poslanci dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie.           

 Zo záverečnej správy z geologickej úlohy vyplýva že náklady na zosilnenie základov obytného 

domu  na plánovanom parcele boli veľmi vysoké. IG prieskum  vypracoval  firma GEO- 

Komárno s.r.o.. Na základe zákazky bol realizovaný inžinierskogeologický prieskum 

k zakladaniu novostavby dvoch bytových domov  v katastri  obce Horné Mýto, na stavebných 

parcelách č. : 86/1,  86/10,  86/11.            

Starosta navrhuje výstavbu nových nájomných bytov pri existujúcich nájomných bytov. Poslanci 

mali k dispozícií navrhované osadenie bytového domu, satelitnú mapu a vizualizáciu bytového 

domu . Starosta otvoril k tomuto programového bodu diskusiu. Do diskusie zapojili všetci 

prítomní poslanci.  Rozhodli, že poverujú starostu zabezpečením výmeny pozemkov. 

 

Uznesenie č. 17/2020   OZ poveruje 

Starostu obce  zabezpečením výmeny pozemkov v súvislosti s výstavbou plánovaných obecných  

nájomných bytov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 



za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 9 

Starosta prečítal žiadosť Moniky Ribánszkej a Csaba Ribánszkého. Žiadatelia chcú kúpiť 

pozemok  v katastri obce Horné Mýto z parcely č. 746/5  parcelu č.746/40 a 746/9 ktorá sa 

nachádza pri rodinnom dome žiadateľov.  

Na predmetnej  parcele stojí hospodárska budova, ktorú najprv obec musí odstrániť. Strecha 

hospodárskej budovy je zakrytá  eternitom. Tento materiál považuje za nebezpečný odpad.  

 Likvidácia vyžaduje špeciálne technologické vybavenie. Preto likvidáciu môže vykonať iba 

firma oprávnením na túto činnosť. Starosta otvoril k tomu diskusiu. Do diskusie zapojili všetci 

poslanci.  

 Poslanci súhlasia odpredajom a s tým, že treba sa obrátiť na odborníka a žiadať písomnú cenovú 

ponuku na odstránenie budovy.  

 

 

Uznesenie č. 13/2020  OZ súhlasí  

S odpredajom pozemku parc. č.746/40 a 746/9   v katastri obce Horné Mýto z parcely č. 746/5 

vo výmere cca.700 m²/upresnený bude po vyhotovení GP/  do vlastníctva  obyvateľov obce 

Horné Mýto: Csaba Ribánszky,  a Monika  Ribánszka. Parcely sa nachádzajú  pri rodinnému 

domu žiadateľov.  Obec pozemok odpredáva žiadateľom  za kúpnu cenu 15 € /m². 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 3:  Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 2: Ernest almási, Norbert Novotný 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

Starosta prečítal žiadosť Gábora Borárosa, bytom v Trhovej Hradskej. Žiada použiť časť 

zadného  hangara vo výmere  cca. 200 m ² v areáli bývalého družstva  na ukladanie slamy na 10 

rokov.   Výmenou za prenájom by opravil strechu, vybetonoval by základy , upratal by okolie. 

Starosta otvoril diskusiu. V rámci diskusie vystúpili  všetci prítomní  poslanci.  

Žiadajú  prekontrolovať  všetky nájomné zmluvy ktoré boli uzavreté na prenájom pozemkov 

alebo na  hospodárske budovy v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.  

 

 



 

Uznesenie č. 14/2020   OZ schvaľuje 

 Použitie   hangara vo výmere   200m² v areáli bývalého družstva , ktoré sa nachádza v katastri 

obce Horné Mýto pre žiadateľa  Gábora Borárosa  na skladovanie slamy na tri roky. 

Ďalšie  podmienky OZ určí po vyjadrení žiadateľa.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 10 

Poslanci boli oboznámení so správou nezávislého audítora.  Kontrola bola vykonaná za  účtovné 

obdobie roku 2019. 

 

Uznesenie č. 15/2020  OZ berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora  za rok 2019.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 4: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka 

proti: 0:  

zdržali sa : 1:  Eugen Milinszky 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

V rámci programového bodu starosta podal informácie ohľadne  plánovanej cyklotrasy 

 o realizácií kamerového systému v obci, o obnove nájmov na hrobové miesta. 

 Staré nájomné zmluvy sú postupne predlžené na ďalšie obdobie. 

Stále treba riešiť problémy s kosením na cintoríne. Obyvatelia obce sa sťažujú na spôsob kosenia 

v cintoríne, hroby zostávajú znečistené. Kosenie v cintoríne aj okolo hrobových miest   

zabezpečuje obec . Prácu vykonávajú pracovníci v rámci aktivačnej činnosti. Nakoľko ich počet 

je už veľmi nízky, nie je jednoduché zabezpečiť kosenie a zber pokosenej trávy na verejných 

priestranstvách a v cintoríne.  

 

Poslanci žiadajú, aby na nasledujúce zasadnutie  pozvali riaditeľku ZŠ a MŠ. 

 

 



K bodu č. 11 

 

Prijaté uznesenia prečítal Ernest Almási.   

 

K bodu č. 12    

 

Nakoľko bol program zasadnutia OZ vyčerpaný,  starosta obce  poďakoval prítomným za účasť  

a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,15 hodine. 

 

 

Súčasťou tejto zápisnice je videozáznam zo zasadnutia OZ, ktoré obsahuje doslovné diskusné  

príspevky. 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce                           

 

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

 

 

 

Overovatelia       

                      

 

Zuzana Dosztigová                           --------------------------------- 

 

 

 

Eugen Milinszky                                ----------------------------------   

 

 

 

Zapísala       

                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Uznesenie 

           Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto konaného dňa    

                                                      24.07.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

 

9/2020 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  30.04.2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

10/2020 schvaľuje 

Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  Záverečný účet tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 



 

 

 

11/2020 schvaľuje 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  záverečného účtu za rok 2019.  Doklad je 

priložený k tejto zápisnici. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

12/2020 schvaľuje 

a./ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 . Plán tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

b./ vypracovať nový Štatút obce  Horné Mýto podľa nových zákonov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 



13/2020 súhlasí  

S odpredajom pozemku parc. č.746/40 a 746/9   v katastri obce Horné Mýto z parcely č. 746/5 

vo výmere cca. 700 m²/upresnený bude po vyhotovení GP./  do vlastníctva  obyvateľov obce 

Horné Mýto: Csaba Ribánszky,  a Monika  Ribánszka. Parcely sa nachádzajú  pri rodinnému 

domu žiadateľov.  Obec pozemok odpredáva žiadateľom  za kúpnu cenu 15€ /m². 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 3:  Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 2: Ernest Almási, Norbert Novotný 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

  

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

14/2020 schvaľuje 

Použitie  hangara vo výmere 200m² v areáli bývalého družstva , ktoré sa nachádza v katastri 

obce Horné Mýto pre žiadateľa  Gáborovi Borárosovi  na skladovanie slamy na tri roky. 

Ďalšie  podmienky OZ určí po vyjadrení žiadateľa.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 



15/2020 berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora  za rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 4: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

16/2020 berie na vedomie 

Obec netvorí rezervný fond. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 



 

 

 

 

17/2020   poveruje 

Starostu obce  zabezpečením výmeny pozemkov v súvislosti s výstavbou plánovaných obecných  

nájomných bytov 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

za: 5: , Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 2: Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová   

nehlasovali: 0   

 

 

V Hornom Mýte,  24.07.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 


