
 

 

                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Horné Mýto č.7/2021,  konaného dňa  

08.11.2021  v kultúrnom  dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Neprítomní poslanci:  1: Ľudovit Máron 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci:    1:     Ľudovit Máron 

Ďalšia prítomná:  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.     Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 

6.     Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre miestne  

        organizácie 

7.     Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 

8.     Prerokovanie predloženého návrhu VZN č.1/2021 o podmienkach určovania a vyberania  

        miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na kalendárny rok 2022 

9.     Prerokovanie žiadosti Pavela Sándora 

10.   Prerokovanie odmeňovania hlavnej kontrolórky obce 

11.   Aktuálne otázky  

12.    Prijaté uznesenia   

13.    Záver 

K bodu č. 1.  - Otvorenie zasadnutia   

 

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

prítomných a taktiež verejnosť pred obrazovkami káblovej televízie.  



 

 

 

 

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

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

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

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: 6 

za: 6:  Ernest Almási, Eduard Zalka,  Eugen Milinszky, Norbert Novotný, Ildikó Bugárová, 

Zuzana Dosztigová 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

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: 

-      Zuzana Dosztigová 

-      Eduard Zalka 

 
Hlasovanie:  

Prítomní:  6 

za: 4:  Ernest Almási,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Eduard Zalka 

proti: 0  

zdržali sa : 2: Zuzana Dosztigová, Eugen Milinszky 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron  

nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č.  3.  - Voľba návrhovej komisie   

 

Do návrhovej komisie boli určení: 

-      Eugen Milinszky 

-      Ildikó Bugárová      

 

 



 

 

 
Hlasovanie:  

Prítomní:  6 

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

proti: 0  

zdržali sa : 2:  Eugen Milinszky, Ildikó Bugárová 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron  

nehlasovali: 0 

 

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

 

Informáciu o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ   predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č.42/2021  OZ   berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  06.09.2021 

 

K bodu č. 5.-  Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 

 

Návrh na úpravu  rozpočtu obce  na rok 2021 prezentovala hlavná kontrolórka obce. Poslanci 

návrh dostali spolu s pozvánkou  na preštudovanie, na ich otázky odpovedala hlavná kontrolórka 

obce. 

Starosta  k tomuto programového bodu otvoril diskusiu.  Po vyjasnení niektorých údajov starosta 

obce požiadal poslancov o hlasovanie. Návrh  je  prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie  č. 43/2021   OZ  schvaľuje 

Úpravu rozpočtu obce Horné Mýto na rok 2021.  Upravený rozpočet je v prílohe zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

 

K bodu č.6.  -   Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022  

pre miestne   organizácie 

 

Starosta obce prečítal  výšku dotácie pre   miestne organizácie z rozpočtu obce na rok 2022. 

Poslanci to brali na vedomie. Žiadané sumy sú už  zapracované do  rozpočtu. 

 



 

 

Uznesenie č.44/2021   OZ berie na vedomie 

Podávania žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre miestne organizácie. 

 

 

K bodu č. 7 – Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 

Návrh trojročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 poslanci dostali písomne spolu 

s pozvánkou. 

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

poslanci, na ich otázky  dostali odpoveď od hlavnej kontrolórky obce.  

P. poslanec Zalka upozorňuje na to,  že  na vybudovanie infraštruktúry u nových stavebných 

pozemkov  zatiaľ  nemáme  oficiálnu cenovú ponuku, a preto  nemôžeme  zaplánovať žiadnu 

sumu do rozpočtu.  Starosta  hovoril,  že navrhované zmeny budú opravené a návrh bude 

vyvesený s upravenými zmenami. 

 

Uznesenie č.45/2021  OZ  prerokovalo 

Návrh trojročného rozpočtu obce Horné Mýto na roky 2022-2024. Návrh bude vyvesený na 

úradnej tabuli obce a bude zverejnený na webovej stránke  obce. 

 

 

K bodu č.8 –  Prerokovanie predloženého návrhu VZN č.1/2021 o podmienkach určovania 

a vyberania  miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na kalendárny rok 

2022 

Návrh dostali poslanci písomne na preštudovanie.  

Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec  p. Zalka  a hlavná kontrolórka obce podali  návrh, aby  sa  celý §11 v čl. V.   odstránil ,   

lebo to nepatrí  do VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku na území obce Horné Mýto. V navrhovanom VZN sa mení sadzba poplatku pre fyzické 

a právnické osoby. Poslanci s navrhovanými zmenami  súhlasili.  

Opravený návrh bude vyvesený. 

 

Uznesenie č. 46/2021  OZ  prerokovalo  

Predložený návrh VZN č.1/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na kalendárny rok 2022. Návrh bude vyvesený 

na úradnej tabuli obce a bude zverejnený na webovej  stránke obce. 

 

 

K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadosti Pavla Sándora 

 

Pavel Sándor, trvale bytom Zelená č. 334/42, 93013 Trhová Hradská  dňa 30.08.2021 podal 

žiadosť o bezplatnú zámenu nehnuteľnosti patriacej do výlučného vlastníctva obce Horné Mýto. 

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

nesúhlasili  s bezplatnou zámenou nehnuteľnosti. Diskusné príspevky sú na videozázname.  

 



 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

proti: 2:  Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

zdržali sa : 1: Zuzana Dosztigová 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

Žiadosť Pavla Sándora o bezplatnú zámenu predmetných pozemkov nebola schválená. 

 

 

K bodu č. 10  - Prerokovanie odmeňovania hlavnej kontrolórky obce 

Návrh na zvýšenie základného platu hlavnej kontrolórky obce podal starosta obce a otvoril 

k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa zapojili poslanci. 

P. poslanec Zalka a p. poslanec Milinszky navrhoval zvýšiť základný plat hlavnej kontrolórky 

obce o 25% mesačne,  a to spätne od 01.08.2021, nakoľko s prácou hlavnej kontrolórky sú veľmi 

spokojní. 

P. poslanec Almási a p. poslanec Novotný  nepodporujú zvýšenie, považujú to  za priskoré, 

nakoľko  kontrolórka  vykonáva túto funkciu v obci iba  od mája 2021. 

Starosta dal hlasovať. OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 48/2021: 

 

 

Uznesenie č. 47/2021   OZ schvaľuje 

Zvýšenie základného mesačného platu hlavnej kontrolórky obce  o 25% od 01.08.2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za:4 :  Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 2: Ernest Almási, Norbert Novotný 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

 

 

K bodu  č. 11. -    Aktuálne otázky  

 

 

V rámci programového bodu poslanci schválili uznesenie č.49/2021 , č. 50/2021 a č.51/2021. 

 



 

 

Uznesenie č.48/2021   OZ  schvaľuje 

Kúpiť mikulášske  balíčky v sume 4.-€ pre deti obce  do 15 rokov. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

Starosta obce podal informáciu,  o žiadostiach  na nové  stavebné pozemky,  zatiaľ máme 10 záujemcov. 

Navrhuje, aby v zmluve záujemcov o stavebný pozemok bolo zahrnuté, že vlastník nesmie 

kupovaný stavebný pozemok predať dva roky od nadobudnutia účinnosti zmluvy o kúpe 

pozemku. 

 

 

 

Uznesenie č.49/2021  OZ  ukladá 

Uviesť do kúpnej zmluvy o predaji novovytvorených stavebných pozemkov v obci záväzok kupujúceho 

nepreviesť kupovaný pozemok na iného minimálne do 2 rokov od nadobudnutia účinností zmluvy o kúpe 

pozemku. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

S uznesením č. 41/2021 hlavná kontrolórka obce dostala za úlohu zistiť dlžníkoch súvisiacich s nájmom 

obecných bytov. Poslanci brali na vedomie  správu hlavnej kontrolórky obce . 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 50/2021 OZ  berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky obce  o dlžníkoch súvisiacich s nájmom obecných bytov. 

 

V rámci programového bodu  p. poslanec Zalka  upozorňuje na sťažnosti obyvateľov ohľadom na 

nedodržiavanie  poradia žiadostí o nájomné byty. 

Na nasledujúce zasadnutie žiada  správu od hlavnej kontrolórky o poradovníku. 

 

Prijaté uznesenia prečítala Ildikó Bugárová. 

 

  

 

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       

                      

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Zapísala       

                                 

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



 

 

Uznesenie 

           Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto konaného dňa  08.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

 

 

42/2021 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  06.09.2021. 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

43/2021 schvaľuje 

Úpravu rozpočtu  obce Horné Mýto na rok 2021.  Upravený rozpočet je v prílohe zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

44/2021 berie na vedomie 

Podávania žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre miestne organizácie. 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 



 

 

45/2021 prerokovalo 

Návrh trojročného rozpočtu obce Horné Mýto na roky 2022-2024. Návrh bude vyvesený na 

úradnej tabuli obce a bude zverejnené na webovej stránke obce. 

 

 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

46/2021 prerokovalo  

Predložený návrh VZN č.1/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na kalendárny rok 2022. Návrh bude vyvesený 

na úradnej tabuli obce a bude zverejnené na webovej stránke obce. 

 

 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

47/2021 schvaľuje 

Zvýšenie základného mesačného platu hlavnej kontrolórky obce  o 25% od 01.08.2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za:4 :  Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová, Zuzana Dosztigová, Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 2: Ernest Almási, Norbert Novotný 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 



 

 

48/2021 schvaľuje 

Kúpiť mikulášskych balíčkov  pre deti obce  do 15 rokov v sume 4,-€. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

49/2021  OZ  ukladá 

Uviesť do kúpnej zmluvy o predaji novovytvorených stavebných pozemkov v obci záväzok kupujúceho 

nepreviesť kupovaný pozemok na iného minimálne do 2 rokov od nadobudnutia účinností zmluvy o kúpe 

pozemku. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomný : 1: Ľudovit Máron 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 



 

 

50/2021  berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky obce  o dlžníkov súvisiacich s nájmom obecných bytov. 

 

 

 

V Hornom Mýte,  08.11.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 


