
                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Horné Mýto č.1/2021,  konaného dňa  

25.01.2021  v obecnom dome v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Neprítomní: 1: Eugen Milinszky 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 1: Eugen Milinszky 

Ďalší prítomní: Alžbeta Bartalosová, 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  

5.     Predlženie lehoty splatnosti kontokorentného úveru obce od OTP Banka Slovensko odo dňa   

        ukončenia splatnosti na ďalší jeden rok 

 6.    Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2021  o podmienkach držania psov na území obce  

        Horné Mýto 

 7.    Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2021 o nakladaní a likvidácií splaškových vôd na  

        území obce Horné Mýto 

 8.    Aktuálne otázky  

 9.    Prijaté uznesenia   

10.   Záver 

K bodu č. 1.  - Otvorenie zasadnutia   

 

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

prítomných. 

 

 

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  počet  prítomných poslancov je 6, a  OZ  je uznášania 

schopné.  

Starosta obce prečítal  navrhovaný program OZ ,  a požiadal poslancov o prípadné doplnenie, resp. 

pozmenenie programu. Na zmenu programových bodov nebol žiadny návrh, ani o prípadné doplnenie 

programu. Starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  6 

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

Máron 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 1: Eugen Milinszky 

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:  6 

za: 4:  Ernest Almási,  Zuzana Dosztigová,  Eduard Zalka,  Ľudovit Máron 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 2: Ildikó Bugárová, Norbert Novotný 

neprítomní pri hlasovaní: 1: Eugen Milinszky 

nehlasovali: 0 

 

K bodu č.  3.  - Voľba návrhovej komisie   

 

Do návrhovej komisie boli určení: 

-      Zuzana Dosztigová 

-      Eduard Zalka      

 
Hlasovanie:  

Prítomní:  6 

za: 4:   Ernest Almási,  Ľudovit Máron, Ildikó Bugárová, Norbert Novotný 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 2: Zuzana Dosztigová, Eduard Zalka 

neprítomní pri hlasovaní: 1: Eugen Milinszky  

nehlasovali: 0 

 



K bodu č. 4. -  Informácia o plnení uznesení 

 

Informáciu o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ   predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 1/2021   OZ  berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  23.11.2020 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 5.  - Predlženie lehoty splatnosti kontokorentného úveru obce od OTP Banka 

Slovensko odo dňa  ukončenia splatnosti na ďalší jeden rok 

 

Návrh  na predlženie lehoty splatnosti kontokorentného úveru obce od OTP Banka Slovensko 

odo dňa ukončenia splatnosti na ďalší jeden rok predniesol starosta obce. Poslanci nemali žiadne 

otázky. Starosta dal hlasovať. 

Uznesenie č. 2/2021  OZ schvaľuje 

 

Predlženie lehoty splatnosti kontokorentného úveru obce od OTP Banka Slovensko odo dňa 

ukončenia splatnosti na ďalší jeden rok. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0 

 

K bodu č. 6  -  Prerokovanie a schvaľovanie VZN č. 1/2021  o podmienkach držania psov na 

území obce   Horné Mýto 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo  vyhovelo protestu prokurátora v zmysle § 23 ods. 1 a § 27 zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov a VZN obce č.4/2015 

o podmienkach držania psov na území obce Horné Mýto prepracovať do 30.1.2021. Toto VZN 

ustanovuje podmienky držania psov na území obce Horné Mýto.  Poslanci návrh dostali spolu 

s pozvánkou a bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce v zákone stanovenej 

lehote. Starosta sa spýtal poslancov či majú k návrhu VZN pripomienky alebo ďalšie návrhy.   

Pán poslanec Eduard Zalka  navrhoval nasledovné  zmeny  :  §2 bod  b./  a  §3 bod  e./  : 

odstrániť slová: „krajnej núdzi“ 

 §5 : Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný  : doplniť bod  f./ : 

v oblasti Klátovského ramena, ktoré miesto sa užíva na verejné kúpanie v letných mesiacoch, 

prípade vyššieho počtu kúpajúcich občanov 

§ 8 – kontrola činnosti – bod a./ namiesto „ pracovníci obce“  len  „ obec“. 

Poslanci navrhovanými zmenami súhlasili. Starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 3/2021  OZ  prerokovalo 

Predložený návrh VZN č.1/2021 o chove, vodení a držaní psov Obce Horné Mýto. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

Uznesenie č. 4/2021  OZ  uznáša sa  

na VZN č.1 /2021 o chove, vodení a držaní psov Obce Horné Mýto. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

K bodu č. 7.  -   Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2021 o nakladaní a likvidácií splaškových 

vôd na   území obce Horné Mýto  

 



O 18,40 hod. starosta nariadil 10 minútovú prestávku na vyhľadávanie zákona o verejných 

vodovodoch a kanalizáciach v platnom znení na upresnenie vyžiadania doklad o odvoze septiku 

zo žúmp. 

 

Starosta po prestávke  informoval poslancom, že dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na 

Slovensku. Zákon jednoznačne definuje ako sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým 

spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.  

Vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd/t.j. napr. aplikáciou 

na pôdu/ je zakázané! 

Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy odvozom do čistiarne 

odpadových vôd v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady 

prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v 

súlade s platnými predpismi, ktorá je držiteľom oprávnenia na vývoz odpadov zo žúmp.  

Zákonodarca od producentov vyžaduje zachovanie dokladu o vývoze obsahu žumpy za posledné 

dva roky a určuje im povinnosť predložiť tieto doklady na výzvu obce alebo orgánu štátnej 

vodnej správy. Nepreukázanie takéhoto dokladu sa považuje za priestupok. Obec a orgán štátnej 

vodnej správy budú môcť kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky 

dozadu a to s účinnosťou od 15. septembra 2020. 

Od 15. septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, 

ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone. 

Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany. 

Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, komu bol 

odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo 

vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu 

čistiarne odpadových vôd. 

Nedodržanie zákona sa považuje za priestupok, čo je sankciované! 

Toto VZN bližšie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Horné 

Mýto pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľnosti do žúmp a ich  zneškodňovaní.  

Poslanci návrh dostali spolu s pozvánkou a bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke 

obce v zákone stanovenej lehote. Starosta k tomuto programového bodu otvoril diskusiu.  Do 

diskusie sa zapojili všetci poslanci. Pán poslanec Eduard Zalka  navrhoval,  aby doplnili  do  

článku č. III.  „Priestupky“.  Poslanci s návrhom  súhlasili. 

Starosta dal hlasovať. 

 

 

Uznesenie č. 5/2021  OZ  prerokovalo 

predložený návrh VZN č. 2/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Horné Mýto. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 



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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 6/2021   OZ uznáša sa 

na VZN č. 2/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Horné Mýto. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

 

K bodu č. 8 -  Aktuálne otázky 

V rámci programového bodu starosta podal aktuálne informácie: 

Počet obyvateľov obce Horné Mýto k 31.12.2020 bolo 896. 

 V roku 2020  sa narodilo   :   10,   zomrelo: 15,  na trvalý pobyt sa do našej obce prihlásilo 12, 

z trvalého pobytu z našej obci odhlásilo 15 občanov. 

Ďalšie zasadnutie OZ starosta plánuje v marci. 

 

 

K bodu  č. 9. -  Prijaté uznesenia   

 

Prijaté uznesenia prečítala Zuzana Dosztigová.     

 

K bodu č. 10 -  Záver    

 

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

a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,45 hodine.  

 



 

 

Starosta obce                           

 

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

 

 

 

Overovatelia       

                      

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Zapísala       

                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Uznesenie 

           Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto konaného dňa    

                                                      25.01.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

1/2021 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  zo dňa  23.11.2020 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  25.01.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

2/2021  schvaľuje 

 

Predlženie lehoty splatnosti kontokorentného úveru obce od OTP Banka Slovensko odo dňa 

ukončenia splatnosti na ďalší jeden rok. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  25.01.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 



 

3/2021 prerokovalo 

Predložený návrh VZN č.1/2021 o chove, vodení a držaní psov Obce Horné Mýto. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  25.01.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

4/2021 uznáša sa  

na VZN č.1 /2021 o chove, vodení a držaní psov Obce Horné Mýto. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  25.01.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5/2021  prerokovalo 

predložený návrh VZN č. 2/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Horné Mýto. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  25.01.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

6/2021 uznáša sa 

na VZN č. 2/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Horné Mýto. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

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

Norbert Novotný 

proti: 0:  

zdržali sa : 0 

neprítomní : 1: Eugen Milinszky   

nehlasovali: 0   

 

V Hornom Mýte,  25.01.2021                                               ------------------------------------ 

                                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 


