
                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Horné Mýto č.8/2021,  konaného dňa  

13.12.2021  v kultúrnom  dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Neprítomní poslanci:  1:   Zuzana Dosztigová 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci:  0  

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.     Prerokovanie žiadosť o úver 

 6.     Schválenie rozpočtu obce Horné Mýto na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce Horné  

         Mýto na roky 2023-2024 

 7.     Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu  

         viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

 8.     Schválenie  predloženého návrhu VZN č.3/2021 o podmienkach určovania a vyberania  

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

 9.     Prerokovanie  a schválenie návrhu VZN č.4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

         a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Mýto  

10.    Prerokovanie žiadosti  / žiadosť Andora Bugára/ 

11.    Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Horné Mýto na I. polrok 2022 

12.   Aktuálne otázky  

13.    Prijaté uznesenia   

14.    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.  

 

Pán poslanec  Eduard  Zalka  navrhol  bod č.5 odročiť a  p. poslanec  Eugen  Milinszky  navrhol program 

OZ doplniť o bod : Návrh na  úsporné opatrenia, ďalej    prerokovať žiadosť  Michala  Konkolya 

o pridelenie nájomného bytu. 

 

Doplnený 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.     Schválenie rozpočtu obce Horné Mýto na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce Horné  

         Mýto na roky 2023-2024 

 6.     Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu  

         viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

 7.     Schválenie  predloženého návrhu VZN č.3/2021 o podmienkach určovania a vyberania  

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

 8.     Prerokovanie  a schválenie návrhu VZN č.4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

         a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Mýto  

 9.     Plán  činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Horné Mýto na I. polrok 2022 

10.    Prerokovanie žiadostí  /  Andor Bugár ,  Michal Konkoly/ 

11.    Návrh na  úsporné opatrenia 

12.    Aktuálne otázky     

13.    Prijaté uznesenia   

14.    Záver 

 Starosta dal hlasovať  o návrhu programu .   

 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Ľudovít Máron 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

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: 

-      Norbert Novotný 

-      Ľudovit Máron 

 
Hlasovanie:  

Prítomní:  6 

za: 4:  Ernest Almási,   Ildikó Bugárová,   Eduard Zalka, Eugen Milinszky 

proti: 0  

zdržali sa : 2: Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová  

nehlasovali: 0 

 

 

K bodu č.  3.  - Voľba návrhovej komisie   

 

Do návrhovej komisie boli určení: 

-      Eugen Milinszky 

-      Ernest Almási      

 

 

 
Hlasovanie:  

Prítomní:  6 

za: 4:   Eduard Zalka,   Norbert Novotný,  Ildikó Bugárová,  Ľudovít Máron 

proti: 0  

zdržali sa : 2:  Eugen Milinszky, Ernest Almási 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0 

 

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

 

Informáciu o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ   predložil starosta obce. 

 

 



Uznesenie č. 51 /2021  OZ  berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  08.11.2021 

 

K bodu č. 5.- Schválenie rozpočtu obce Horné Mýto na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce 

Horné   Mýto na roky 2023-2024 

 

K bodu č. 6 -.     Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu  

viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

 

Návrh  rozpočtu obce  na rok 2022 a na roky 2023-2024  bol už prerokovaný na minulom 

zasadnutí OZ,   bol vyvesený na úradnej tabuli  a bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 

12.11.2021 t.j. v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Navrhované zmeny na rok 2022  boli opravené. Opravený návrh prezentovala hlavná kontrolórka 

obce. 

Príjmy spolu: 495350.-€ 

Výdavky spolu: 491850.-€ 

Rozdiel:  + 3500.-€ 

Stanovisko hlavného  kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce  prezentovala  Bc. Marta Klínerová, 

hlavná kontrolórka obce.  Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 

nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele 

sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 

Na základe uvedených skutočností odporúča obecnému zastupiteľstvu obce predložený návrh 

rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 zobrať 

 na vedomie. 

Návrh rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023-2024   je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie  č. 52/2021   OZ   

A./  schvaľuje 

 Rozpočet obce Horné Mýto na rok 2022.  

 

B/ berie na vedomie  

Viacročný rozpočet na roky 2023-2024. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomná : 1:  Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 



 

 

K bodu č. 7 - Schválenie  predloženého návrhu VZN č.3/2021 o podmienkach určovania 

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

2022 

 Návrh už bol prerokovaný na minulom zasadnutí OZ,  zmeny boli opravené podľa návrhu  

 poslancov.  Zmeny nastali v sadzbe poplatku za odpad. 

 

U fyzických osôb:  

25,00 € /rok/ osoba/120 l kontajner 

50,00 €/rok/osoba/ 240 l kontajner 

U podnikateľa s počtom osôb mimo obyvateľov obce Horné Mýto  

19,00 €/ rok/ 120 l kontajner 

38,00 €/rok/ 240 l kontajner 

 

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke obce dňa 12.11.2021. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. Dňom účinnosti tohto VZN  sa zrušuje VZN 

č. 1/2019 zo dňa 07.10. 2019 na rok 2020. 

Starosta dal hlasovať: 

 

Uznesenie č. 54/2021    OZ uznáša sa  

 Na  VZN č.3/2021 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 6:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný,  Ľudovít Máron 

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 8 - Prerokovanie  a schválenie návrhu VZN č.4/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi    a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Mýto  

Návrh prezentoval starosta obce,  poslanci dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanec  

E.  Zalka navrhol  časť “ §8  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad „    prepracovať tak, aby  

sa vzťahoval len na našu obec. 

Poslanci tento programový bod navrhovali odročiť a  prerokovať na nasledujúcom zasadnutí.  

 

K bodu č. 9 - Plán  činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Horné Mýto na I. polrok 2022. 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce  na I. polrok 2022 prezentovala Bc. Marta Klínerová,  

HK obce.  Plán  činnosti dostali poslanci spolu s pozvánkou. Plán je prílohou zápisnice. 



 

Uznesenie č. 55/2021  OZ  berie na vedomie 

Plán  činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horné Mýto  na I. polrok 2022. Plán tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 6 : Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Eugen Milinszky, Ľudovít Máron, Ernest Almási, 

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 10 -  Prerokovanie žiadostí  /  Andor Bugár ,  Michal Konkoly/ 

Žiadosť Andora Bugára bytom Hlavná ulica  č.54/30, 93012  Ohrady ,  o predĺženie nájomnej zmluvy  

nehnuteľnosti prečítal starosta obce. Pán Andor Bugár žiada o predĺženie  nájomnej zmluvy nehnuteľnosti  

v areáli bývalého družstva na dlhšiu dobu, minimálne na 20 rokov, nakoľko svoju činnosť plánuje 

vykonávať na tomto mieste dlhodobo.  

Starosta k tomu programového bodu otvoril diskusiu. Do diskusie sa  zapojili všetci poslanci, mali rôzne 

návrhy: 

1. Návrh:  Nájomnú zmluvu predlžiť na 4 roky: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za:2:  Ernest Almási,    Ildikó Bugárová 

proti: 2:  Eugen Milinszky, Eduard Zalka 

zdržali sa : 2: Norbert Novotný,  Ľudovít Máron 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

 

 

2. Návrh : Nájomnú zmluvu predlžiť do 31.12.2023 : 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za:3:  Eugen Milinszky, Eduard Zalka, Ľudovít Máron  

proti: 2:  Ernest Almási, Norbert Novotný 

zdržali sa : 1:  Ildikó Bugárová 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 



 

3. Návrh:  Nájomnú zmluvu predlžiť do 31.03.2025 : 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

proti: 2:  Eduard Zalka,  Eugen Milinszky 

zdržali sa : 1:   Ľudovít Máron 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

 

Nebol schválený ani jeden návrh,  preto  bude odročený na nasledujúce zasadnutie OZ. 

Žiadosť  Michala Konkolya  o pridelenie nájomného bytu – radový dom -  prečítal starosta obce na návrh 

poslanca Eugena Milinszkyho. Pán poslanec  žiadal od  starostu o vysvetlenie, a  o prerokovaní žiadosti 

Michala Konkolya, a  žiadal obecné zastupiteľstvo, aby na tomto zasadnutí bolo schválené udelenie 

nájomného bytu pre  Michala Konkolya, obyvateľa obce Horné Mýto, nakoľko žiadosti na nájomné 

obecné byty musí  súdiť  obecné zastupiteľstvo.  

Pán poslanec Eduard Zalka  vysvetlil, že obec má interný doklad   „Zásady hospodárenia s majetkom 

obce „  a tento dokument ustanovuje právomoci starostu obce a zastupiteľstva.  

Starosta svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že doteraz nikto nedal výpoveď nájmu a zatiaľ nemáme 

prázdny byt. Hlavná kontrolórka konštatovala, že najprv treba skúmať, či žiadateľ spĺňa podmienky 

potrebné na uplatnenie nároku na bývanie.  Poslanci  poverili hlavnú kontrolórku obce dohliadať,  kto je 

v rade v poradovníku a ktorí žiadatelia spĺňajú podmienky na uplatnenie nároku na bývanie. 

 

K bodu č.11 - .    Návrh na úsporné opatrenia 

Tento návrh podal poslanec Eugen Milinszky. Na základe  pracovnej porady, ktorá sa 

uskutočnila dňa  3.12.2021 starosta prezentoval, že obec má nezaplatené faktúry v sume  

24692.-€ a to chce vybaviť formou úveru. Poslanci úver  nepodporili. 

Pán poslanec Eugen Milinszky vypracoval návrh na  úsporné opatrenia,  a žiadal poslancov 

o jeho schválenie. Do jeho návrhu boli zahrnuté napr.: znížiť výplatu starostu, zrušiť  odmeny 

pre pracovníkov, znížiť počet administratívnych pracovníkov na obecnom úrade,  / jedna sa 

zaoberá len  s cintorínom/, vytkol  starostovi, že  prečo používa svoje auto aj na služobné cesty , 

nedá sa kontrolovať spotreba benzínu ... atď.  Poslanci žiadali, aby tento návrh dostali písomne 

na preštudovanie, a na  nasledujúcom zasadnutí podrobne prerokovali. 

 

K bodu č. 12 - Aktuálne otázky     

Pán  poslanec Eduard Zalka navrhuje, aby v bode  „aktuálne otázky“  starosta informoval 

o vyriešení stanovených bodov predchádzajúceho zasadnutia. 

Hlavná kontrolórka  poprosil starostu obce, aby aj on vypracoval návrh na  úsporné opatrenia. 



V rámci programového bodu poslanci schválili uznesenie č. 56/2021,  a uznesenie č.57/2021 OZ 

berie na vedomie. 

Uznesenie č. 56/2021 OZ  schvaľuje 

Mandát  firmy   PZ CONSTRUCT s.r.o.  na  vypracovanie  projektovej dokumentácie  v súvislosti  

novovytvorenými stavebnými pozemkami. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

Uznesenie č. 57/2021 OZ  berie na vedomie 

Návrh na  úsporné opatrenia 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 6:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 13 -    Prijaté uznesenia   

 

Prijaté uznesenia prečítal  Ernest Almási. 

 

  

 

K bodu č. 14 -  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 20,50 hodine.  

 

 

 



 

Starosta obce                           

 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia       

                      

 

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

 

 

 

Ľudovít Máron                                      ----------------------------------   

 

 

 

Zapísala       

                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto konaného dňa  13.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

 

 

51/2021 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  08.11.2021 

 

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 52/2021      

A/  schvaľuje 

 Rozpočet obce Horné Mýto na rok 2022.  

 

B/  berie na vedomie  

Viacročný rozpočet na roky 2023-2024. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomná : 1:  Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

 

 

 

 

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 



 

 

 

53/2021 berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu  rozpočtu obce Horné Mýto na rok 2022 

a k návrhu viacročného rozpočtu  na roky 2023-2024. Stanovisko je priložené k tejto zápisnici. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

 

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

54/2021 uznáša sa  

 Na  VZN č.3/2021 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. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 6:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný,  Ľudovít Máron 

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 



55/2021  berie na vedomie 

Plán  činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horné Mýto  na I. polrok 2022. Plán tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 6 : Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Eugen Milinszky, Ľudovít Máron, Ernest Almási, 

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

56/2021 schvaľuje 

 Mandát  firmy     PZ CONSTRUCT s.r.o.  na  vypracovanie  projektovej dokumentácie  v súvislosti  

novovytvorenými stavebnými pozemkami. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 5:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

proti: 0:  

zdržali sa : 1: Eugen Milinszky 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

57/2021   berie na vedomie 

Návrh na  ekonomických obmedzení   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

za: 6:  Ernest Almási, Eduard Zalka,   Ildikó Bugárová,  Norbert Novotný, Ľudovít Máron 

Eugen Milinszky 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomná : 1: Zuzana Dosztigová 

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  13.12.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 


