
 

 

                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Horné Mýto č.6/2021,  konaného dňa  

06.09.2021  v kultúrnom  dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Neprítomní: 0 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Ďalší prítomní:  Bc. Marta Klinerová  HK obce 

 

 

Návrh  programu  zasadnutia OZ  :  

1.     Otvorenie,  schválenie programu rokovania OZ 

2.     Určenie zapisovateľky rokovania  a overovateľov zápisnice 

3.     Voľba návrhovej komisie 

4.     Informácia o plnení uznesení OZ 

5.     Zámer zámeny  pozemkov vo vlastníctve  obce Horné Mýto- schválenie 

6.     Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2021. 

7.     Správa z finančnej kontroly HK obce za obdobie do 30.06.2021 

8.     Správa nezávislého audítora za rok 2020 

9.     Aktuálne otázky  

10.    Prijaté uznesenia   

11.    Záver 

K bodu č. 1.  - Otvorenie zasadnutia   

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Andrej Puss,  starosta obce.  Privítal všetkých  

prítomných a verejnosť pred obrazovkami káblovej televízie.  

 

 

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.  Starosta konštatoval,  že   na zasadnutí sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina 

poslancov, preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce  prezentoval  poslancom návrh programu  rokovania OZ,  a požiadal  o jeho doplnenie resp. 

zmenu programu. Nakoľko k predloženému návrhu programu neboli  vznesené pripomienky ani návrhy, 

starosta dal o návrhu programu hlasovať.    

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7:  Ernest Almási, Eduard Zalka,  Ľudovit Máron,  Eugen Milinszky, Norbert Novotný, 

Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

 

  K bodu č. 2. -  Určenie zapisovateľky rokovania  a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola  určená:  

-      Adriana Kántorová, referentka obecného úradu.   

 Za  overovateľov zápisnice  boli určení: 

-     Ildikó Bugárová 

-     Norbert Novotný 

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  7 

za: 5:  Ernest Almási,   Eduard Zalka,  Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 2: Norbert Novotný, Eugen Milinszky 

neprítomní pri hlasovaní: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č.  3.  - Voľba návrhovej komisie   

 

Do návrhovej komisie boli určení: 

-      Ernest Almási 

-      Ľudovit Máron      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  7 

za: 5:  Ernest Almási,  Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, Norbert Novotný 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 2: Ľudovit Máron, Eugen Milinszky 

neprítomní pri hlasovaní: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

K bodu č. 4. -  Informácia o plnení uznesení OZ 

 

Informáciu o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ   predložil starosta obce. 

 

 

 

 

Uznesenie č.34/2021  OZ   berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  12.07.2021. 

 

K bodu č. 5.-  Zámer zámeny  pozemkov vo vlastníctve  obce Horné Mýto 

 

Pavel Sándor, nar. 23.08.1979 trvale bytom Zelená ul. č. 334/42, 93013 Trhová Hradská podal 

novú žiadosť o bezplatnú zámenu nehnuteľnosti.  

Žiadosť o bezplatnú zámenu nehnuteľnosti zo dňa 11.05.2021  berie späť v plnom rozsahu. 

V novej žiadosti opätovne žiada Obec Horné Mýto o zámenu nehnuteľnosti patriacej do 

vlastníctva obce Horné Mýto, zapísanej na: 

 LV č.1228  register   „C“  pozemkov ako: 

pozemok na parc.č. 741/4, o výmere 5483 m², druh pozemku : lesný pozemok 

pozemok na parc. č.741/3, o výmere 2241m², druh pozemku : lesný pozemok 

 LV č. 1228 register „E“  pozemkov ako: 

Pozemok na parc. č. 744, o výmere 752 m², druh pozemku : lesný pozemok, pričom celková 

výmera nehnuteľnosti obce je 8476 m² s nehnuteľnosťou, ktorá po vyhotovení geometrického 

plánu bude odčlenená od pozemku, ktorého vlastníkom momentálne je Ing. Mózes Árpád, bytom 

Dolnobarská cesta 877/2, 93013 Trhová Hradská. 

Pozemok je na katastrálnom území obce Horné Mýto, zapísaný na LVč. 1645 register „C“ 

pozemkov ako:  pozemok na parc. č. 746/59, o výmere 160000 m², druh pozemku ovocný sad, 

pričom celková výmera podielu žiadateľa na odčlenenej  časti nehnuteľnosti po vyhotovení 

geometrického plánu bude 9000 m² a odčlenená časť nehnuteľnosti bude sa nachádzať vedľa 

parcely obce Horné Mýto č. 86/1CKN, 86/11 CKN, 746/28 CKN v kat. úz. Horné Mýto. 

  



 

 

Pavel Sándor, žiadateľ si dovoľuje požiadať obec Horné Mýto o udelenie predbežného, 

záväzného a písomného súhlasu s bezplatnou zámenou nehnuteľnosti obce  s vyššie  uvedenou 

nehnuteľnosťou, aby vedel čo najskôr  dať vypracovať geometrický plán na odčlenenie 

nehnuteľnosti a vybaviť zmenu vlastníckeho práva z Ing. Mózes Árpád  na osobu Pavla Sándora. 

Po vyjadrení záväzného súhlasu obce Horné Mýto a po rozhodnutí Okresného úradu Dunajská 

Streda, katastrálny odbor o zmene vlastníckeho práva, bude patriť  pozemok do výlučného 

vlastníctva Pavla Sándora v podiele 1/1 k celku. 

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

Diskusné príspevky sú na videozázname. 

Výmena pôdy bola prispôsobená týmto podmienkami: 

Pôda, ponúkaná na výmenu musí byť:  

1. vedľa asfaltovej cesty 

2. byť súdržnou pôdou  

3. aby bola  vo vlastníctve žiadateľa v 1:1 

Nakoľko ponuka žiadateľa nespĺňala podmienky, preto poslanci navrhujú zvolanie pracovného 

stretnutia, na ktorom sa zúčastňuje aj Pavel Sándor, žiadateľ, aby sa výmena pozemkov mohla 

konečne uzavrieť. 

Poslanci schvaľovali zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Horné Mýto. 

Uznesenie č.  35/2021   OZ  schvaľuje   

 

Zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Horné Mýto evidovanej v katastri nehnuteľnosti 

vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor pre okres Dunajská Streda, obec 

Horné Mýto, kat. úz. Horné Mýto zapísanej na: 

 LV č.1228  register   „C“  pozemkov ako: 

pozemok na parc.č. 741/4, o výmere 5483 m², druh pozemku : lesný pozemok 

pozemok na parc. č.741/3, o výmere 2241m², druh pozemku : lesný pozemok 

 LV č. 1228 register „E“  pozemkov ako: 

Pozemok na parc. č. 744, o výmere 752 m², druh pozemku : lesný pozemok, pričom celková 

výmera nehnuteľnosti obce je 8476 m². 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 6 - Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2021. 



 

 

Správu o plnení  rozpočtu  prezentovala hlavná kontrolórka obce. Poslanci správu dostali spolu 

s pozvánkou  na preštudovanie.  

Starosta otvoril diskusiu. Na otázky poslanci dostali odpoveď od hlavnej kontrolórky.  

Správa je  prílohou zápisnice. 

 

 

Uznesenie  č. 36/2021  OZ berie na vedomie 

 

Plnenie  schváleného  rozpočtu obce Horné Mýto k 30.06.2021 

Čerpanie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu č. 7.  -   Správa z finančnej kontroly HK obce za obdobie do 30.06.2021 

 

Správu z finančnej kontroly predkladala Bc. Marta Klinerová, hlavná kontrolórka obce.  

Správa je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 37/2021 OZ  berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly za I.polrok 2021 

Správa je prílohou zápisnice. 

 

K bodu č. 8.  -   Správa nezávislého audítora za rok 2020 

 

Správu nezávislého audítora za rok 2020 prezentovala hlavná kontrolórka obce. Podľa názoru 

audítora účtovná uzávierka Obce Horné Mýto poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce k 31. decembru 2020  a  výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu  v súlade so  zákonom o účtovníctve.  

Poslanci správu dostali spolu s pozvánkou . Správa je  prílohou zápisnice. 

 

 

 

Uznesenie č. 38/2021 OZ berie na vedomie 

 

Správu nezávislého audítora obce Horné Mýto z auditu účtovnej uzávierky na rok 2020. 

Správa je prílohou zápisnice. 

 

 

 K bodu  č. 9. -    Aktuálne otázky  

 

 V rámci programového bodu starosta obce podal informácie o  príjmov a výdavkov  obecného  

dňa.  V rozpočtu obce bola na to plánovaná suma 5000.- €, bola vyčerpaná len 2173.-€. 

Starosta poďakoval všetkým, ktorí nejakým spôsobom pomohli pri organizácií. 



 

 

Vyúčtovanie  je v prílohe zápisnice. 

 

Uznesenie č. 39/2021 berie na vedomie 

 

Správu starostu obce súvisiacich s   príjmov a výdavkov obecného dňa. 

 

 

Starosta predniesol návrh na  schválenie usporiadania stretnutia dôchodcov obce  a poskytovanie 

jednorázovej dávky v hotovosti v hodnote 10,-€ pre dôchodcov, ktorí v tomto roku dovŕšia 60. 

rokov.  

 

Uznesenie č.40/2021 OZ schvaľuje 

 

a./ usporiadanie stretnutia dôchodcov obce Horné Mýto v mesiaci október. 

b./ poskytovanie jednorázovej dávky v hotovosti v hodnote 10,-€ pre dôchodcov, ktorí v tomto 

roku dovŕšia 60. rokov. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 6:  Ernest Almási, Ľudovit Máron,  Eugen Milinszky, Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, 

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eduard Zalka 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

Uznesenie č. 41/2021 OZ dáva za úlohu hlavnej kontrolórky obce 

Zistiť dlžníkov súvisiacich s nájmom obecných bytov. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7:  Ernest Almási, Ľudovit Máron,  Eugen Milinszky, Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, 

Norbert Novotný, Eduard Zalka 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

 

Zástupca starostu Ernest Almási navrhol, aby na ďalšie zasadnutie  pozvali riaditeľov 

vzdelávacích zariadení,  aby  poskytli správu o živote školy a materskej školy. 



 

 

Poslanci hlasovali nasledovne: 

 

Prítomní: 7 

za: 3:  Ernest Almási,  Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný 

proti: 2:  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

zdržali sa : 2: Zuzana Dosztigová, Ľudovit Máron 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

Hlasovanie ukazuje, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu č. 10. -   Prijaté uznesenia 

   

Prijaté uznesenia prečítal Ernest Almási. 

 

  

 

K bodu č. 11 -  Záver    

 

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

a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené. 

 

Ostatné diskusné príspevky sú na videozázname. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,10 hodine.  

 

 

 

Starosta obce                           

 

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

 

 

 

 

Overovatelia       

                      

 

Ildikó Bugárová                                  --------------------------------- 

 

 

 

Norbert Novotný                                  ----------------------------------   

 

 

 

Zapísala       

                                 

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



 

 

Uznesenie 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto konaného dňa  06.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

34/2021 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  12.07.2021. 

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

35/2021 schvaľuje   

 

Zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Horné Mýto evidovanej v katastri nehnuteľnosti 

vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor pre okres Dunajská Streda, obec 

Horné Mýto, kat. úz. Horné Mýto zapísanej na: 

 LV č.1228  register   „C“  pozemkov ako: 

pozemok na parc.č. 741/4, o výmere 5483 m², druh pozemku : lesný pozemok 

pozemok na parc. č.741/3, o výmere 2241m², druh pozemku : lesný pozemok 

 LV č. 1228 register „E“  pozemkov ako: 

Pozemok na parc. č. 744, o výmere 752 m², druh pozemku : lesný pozemok, pričom celková 

výmera nehnuteľnosti obce je 8476 m². 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

36/2021  berie na vedomie 

Plnenie  schváleného  rozpočtu obce Horné Mýto k 30.06.2021 

Čerpanie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

 

 Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 



 

 

 

37/2021 berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly za I.polrok 2021 

Správa je prílohou zápisnice. 

 

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

38/2021 berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora obce Horné Mýto z auditu účtovnej uzávierky na rok 2020. 

Správa je prílohou zápisnice. 

 

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

39/2021 berie na vedomie 

Správu starostu obce súvisiacich s   príjmov a výdavkov obecného dňa. 

 

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

40/2021 schvaľuje 

 

a./ usporiadanie stretnutia dôchodcov obce Horné Mýto v mesiaci október. 

b./ poskytovania jednorázovej dávky v hotovosti v hodnote 10,-€ pre dôchodcov, ktorí v tomto 

roku dovŕšia 60. rokov. 

 

 



 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 6:  Ernest Almási, Ľudovit Máron,  Eugen Milinszky, Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, 

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eduard Zalka 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

41/2021 dáva za úlohu hlavnej kontrolórky obce 

Zistiť dlžníkov súvisiacich s nájmom obecných bytov 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7:  Ernest Almási, Ľudovit Máron,  Eugen Milinszky, Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, 

Norbert Novotný, Eduard Zalka 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 0 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  06.09.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


