
                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

napísaná v priebehu riadneho, 2/2020 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto, 

konaného dňa  30.04.2020  v obecnom dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Ospravedlnení poslanci: 1:   Eugen Milinszky 

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 6, 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.     Správa o výsledku hospodárenia obce Horné Mýto v roku 2019 

6.     Prerokovanie žiadosti 

7.     Prerokovanie výstavby nájomných bytov 

8.     Aktuálne otázky  

9  .   Prijaté uznesenia   

10 .  Záver 

K bodu č.1   

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril pán starosta a privítal všetkých prítomných.  

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:  6 

za: 6:    Ernest Almási, Norbert Novotný, Ľudovit Máron,  Zuzana Dosztigová, Ildikó Bugárová, 

Eduard Zalka 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 1:   Eugen Milinszky 

nehlasovali: 0 

 

 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

  K bodu č. 2  

 

  Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Adriana Kántorová.  

  Za  overovateľov zápisnice  boli určené:  Eduard Zalka , Ľudovit  Máron. 
Hlasovanie:  

Prítomní:6 

za: 6:    Ernest Almási,  Ľudovit Máron,  Zuzana Dosztigová, Eduard Zalka, Norbert Novotný,  Ildikó 

Bugárová 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0. 

neprítomní pri hlasovaní: 1:  Eugen Milinszky 

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

K bodu č. 3   

 

Za členov návrhovej komisie boli určené:  Ildikó Bugárová,  Norbert  Novotný. 
Hlasovanie:  

Prítomní:6 

za: 6:  Ľudovit Máron, Norbert Novotný, Ildikó Bugárová, Eduard Zalka, Zuzana Dosztigová, Ernest 

Almási. 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 1: Eugen Milinszky  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

 

Starosta vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa   28.01.2020. 

 

  

 



Uznesenie č. 5/2020   OZ  berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa  28.01.2020 

 

K bodu č. 5  

Správu o výsledku hospodárenia obce Horné Mýto v rozpočtovom roku 2019 predniesol starosta 

obce.  

Príjmy celkom:    547 794,51 € 

 

Z toho bežné príjmy 491 856,19 € 

Kapitálové príjmy 32 567,52 € 

Finančné príjmy 23 370,80 € 

Výdavky celkom:   547 561,72 € 

Z toho bežné výdavky:   466 424,80 € 

Kapitálové výdavky:  33 131,20 € 

Finančné výdavky:    48 005,72 € 

Správa je prílohou zápisnice. Starosta k tomuto programového bodu otvoril diskusiu. Diskusné 

príspevky sú na videozázname. 

Uznesenie  č. 6 /2020  OZ berie na vedomie 

 Správu o výsledku hospodárenia obce Horné Mýto v roku 2019. 

 

K bodu č. 6 

Starosta prečítal žiadosť  Vojtecha Borbélya o prenájom maštaľného priestoru a otvoril k tomuto 

diskusiu.  

 

OZ prerokoval žiadosť o prenájom maštaľného priestoru  s prislúchajúcim  pozemkom 

nachádzajúcich sa v bývalom poľnohospodárskom dvore v Hornom Mýte pre žiadateľa Vojtecha 

Borbélya, bytom Ohrady.  Predmetné priestory by využíval na umiestnenie chovu stáda 

hovädzieho dobytka a ošípaných. Nájomnú zmluvu žiadal uzatvoriť  na 3 roky. 

Do diskusie sa zapojili všetci poslanci a navrhovali, aby nájomnú zmluvu uzatvorili len na chovu 

hovädzieho dobytka, a na ošípaných nie. 

Výšku nájmu určili nasledovne:    Celková plocha 2463m²    x   0,5 € =1231,50 € /rok 

Maštaľ:       12 x 50,-€ = 600,- € / rok 

Celkom:      1231,50 + 600,- = 1831,50 € ročne 

152,60 € mesačne. 

 

 



 

Uznesenie č. 7/2020   OZ schvaľuje 

 

Uzatvorenie zmluvy na prenájom  nehnuteľností: 

a. stavba so súp. č. 397, maštaľ ošípaných na pozemku podľa KN-C parc. č.: 746/27 

zastávaná plocha vo výmere 309 m
2
, kat. územie Horné Mýto, okres Dunajská Streda, 

b. pozemok vo výmere 2463 m
2
 vyčlenená z pozemku podľa KN-C, parc. č.: 746/5 

zastávaná plocha v celkovej výmere 72288 m
2
, kat. územie Horné Mýto, okres Dunajská 

Streda, pričom takto určená výmera prenajatého pozemku zodpovedá časti, ktorá je 

vyznačená na grafickom náčrte, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto  uznesnia   pre 

žiadateľa Vojtecha Borbélya, bytom Ohrady, Hlavná ulica č.50/34. 

Maštaľ môže využívať  len  na umiestnenie hovädzieho dobytku na tri roky.   OZ určil 

výšku nájomného : 152,60 € mesačne .  

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ildikó Bugárová, Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová, Ľudovit Máron,  

proti: 1: Eduard Zalka 

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

K bodu č.7 

V rámci programového bodu poslanci mali by prerokovať výstavbu nájomných bytov v katastri 

obce  Horné Mýto na parc. č. 86/10,86/11,86/1. 

Poslanci rozhodli, že  OZ  prerokuje  výstavbu nájomných bytov  len po odborný geologický  

a statistický prieskum. 

 

 

K bodu č.8 

Starosta podal informácie  ako funguje  WIFI4EU  v obci Horné Mýto, ako  sa môžu 

záujemcovia bezplatne pripojiť, a kde sú zóny WIFI signálu v obci. 

 

V rámci programového bodu starosta odovzdal svoje majetkové priznanie za rok 2019  členovi 

komisie pre ochranu verejného záujmu  Norbertovi Novotnému,  nakoľko predseda komisie 

nebol prítomný. Norbert Novotný svojim podpisom to potvrdil. 

O slovo požiadal poslanec Eduard  Zalka . Starosta práve riešil kontrolu majetkového priznania  

s poslancom  Norbertom Novotným, a neudelil slovo Eduardovi Zalkovi. Poslanec Eduard Zalka 

upozornil starostu, že porušil zákon.  Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zariadení §12, ods. 6   ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Preto zasadnutie ďalej viedol zástupca starostu  Ernest 

Almási. 

 

 



 

Uznesenie č. 8/2020  OZ  berie na vedomie 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 bol odovzdané, čo Norbert Novotný člen komisie 

pre ochranu a verejného záujmu so svojim podpisom potvrdil. 

 

 

 

K bodu č. 9 

 

Prijaté uznesenia prečítala Ildikó Bugárová.  . 

 

K bodu č. 10    

 

Nakoľko bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, Ernest Almási, zástupca starostu obce  

 poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,15 hodine. 

 

 

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

príspevky. 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce                           

 

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

 

 

 

Overovatelia       

                      

 

Eduard Zalka                                    --------------------------------- 

 

 

 

Ľudovit Máron                                  ----------------------------------   

 

 

Zapísala                                       

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

 

 

 

 



 

Uznesenie 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto konaného dňa 

30.04.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

 

 

5/2020 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa 28.01.2020 

 

V Hornom Mýte,30.04.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

6/2020  berie na vedomie 

Správu o výsledku hospodárenia obce Horné Mýto v roku 2019  

 

 

 

 

 

V Hornom Mýte, 30.04.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7/2020 schvaľuje 

Uzatvorenie zmluvy na prenájom  nehnuteľností: 

a. stavba so súp. č. 397, maštaľ ošípaných na pozemku podľa KN-C parc. č.: 746/27 

zastávaná plocha vo výmere 309 m
2
, kat. územie Horné Mýto, okres Dunajská Streda, 

b. pozemok vo výmere 2463 m
2
 vyčlenená z pozemku podľa KN-C, parc. č.: 746/5 

zastávaná plocha v celkovej výmere 72288 m
2
, kat. územie Horné Mýto, okres Dunajská 

Streda, pričom takto určená výmera prenajatého pozemku zodpovedá časti, ktorá je 

vyznačená na grafickom náčrte, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto  uznesnia   pre 

žiadateľa Vojtecha Borbélya, bytom Ohrady, Hlavná ulica č.50/34. 

Maštaľ môže využívať  len  na umiestnenie hovädzieho dobytku na tri roky.   OZ určil 

výšku nájomného : 152,60 € mesačne .  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ildikó Bugárová, Norbert Novotný, Ernest Almási, Zuzana Dosztigová, Ľudovit Máron,  

proti: 1: Eduard Zalka 

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

 

V Hornom Mýte, 30.04.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

8/2020 berie na vedomie 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 bol odovzdané, čo Norbert Novotný člen komisie 

pre ochranu a verejného záujmu so svojim podpisom potvrdil. 

 

 

 

V Hornom Mýte, 30.04.2020                                                 ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 


