
 

                     

OBEC  HORNÉ MÝTO 
                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto, konaného dňa 
16.12.2022 so začiatkom o 16.30 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu  obce 
Horné Mýto. 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce:  Ernest Almási 
Členovia Obecného zastupiteľstva podľa priloženej prezenčnej listiny: 
Prítomní poslanci: Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert 
Novotný 
Ospravedlnení poslanci:  ----------------  
Neospravedlnení poslanci: --------- 
Ostatní prítomní: hlavný kontrolór obce Bc. Marta Klinerová, zapisovateľka  Irena 
Malinaová, verejnosť.   
 
Starosta obce oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zákonom predpísanej lehote 
a že všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne pozvaní. Ďalej konštatuje, 
že z celkového počtu 5 poslancov sú  prítomní  5  poslanci, teda zasadanie Obecného 
zastupiteľstva je uznášania schopné. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa opäť 
nedostavili dvaja poslanci, ktorí boli zvolení vo voľbách do miestnej samosprávy a na 
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022 z dôvodu neprítomnosti 
nezložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 
  

Za overovateľov menuje: 

1.  Tomáš Almási           2.    Norbert Novotný 

 
Návrh programu  zasadnutia: 

1. Zahájenie 

2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2023 

6. Predlženie platnosti kontokorentného úveru obce od ČSOB 



7. Aktuálne otázky 

8. Prijaté uznesenia 

9. Záver 

 K bodu č.1/ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ernest Almási. V úvode privítal 

prítomných poslancov a ostatných prítomných. 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou. 
Starosta obce Ernest Almási pred hlasovaním o  programe zasadnutia navrhol poslancom       
z návrhu  programu zasadnutia, ktorý bol doručený poslancom spolu s pozvánkou na toto 
zasadnutie vypustiť bod č. 6, z dôvodu, že programový bod sa stal bezpredmetným.  Obec 
má uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere s peňažným ústavom ČSOB na dobu 
neurčitú. 
Ďalej navrhuje doplniť do programu zasadnutia zloženie sľubu novozvoleného poslanca.  
Dôvodom je, že na obecný úrad obce bol dňa 12.12.2022 doručený list p. Eduarda Zalku, 
kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý aj bol zvolený za poslanca vo voľbách 
do samosprávy obcí dňa 29.10.2022. Menovaný zvolený poslanec sa vzdal svojho  mandátu. 
Na uvoľnený mandát nastupuje prvý náhradník, ktorý vo voľbách do samosprávy obcí získal 
najväčší počet hlasov, pán Oto Poloma.  Starosta obce vyzýval poslancov na podanie návrhu 
na ďalšiu zmenu, resp. doplnenie doručeného návrhu programu zasadnutia. Nakoľko sa nikto 
nehlásil s ďalším návrhom, starosta nechal o pozmenenom programe zasadnutia obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  
 
Za: 5 (Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert Novotný) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program  zasadnutia: 
1. Zahájenie 

2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  

6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2023 

7. Aktuálne otázky 

8. Prijaté uznesenia 

9. Záver 

 K bodu č. 2/ 

Starosta obce Ernest Almási  určil za zapisovateľku zápisnice Irenu Malinaovú. 
Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Tomáša Almásiho a Norberta Novotného. 
Starosta obce Ernest Almási nechal o tomto bode hlasovať. 
Za: 5 (Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert Novotný) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z tohoto 
zasadnutia  poslancov Tomáša Almásiho a Norberta Novotného. 
  

K bodu č. 3/ 

Za členov návrhovej komisie starosta obce  navrhuje zvoliť poslancov Mgr. Attilu Almásiho a 

Adriána Katonu.  

Starosta obce Ernest Almási nechal o tomto bode hlasovať. 
Za: 5 (Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert Novotný) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Attila 

Almási a Adrián Katona.  

  
K bodu č. 4/ 

 

Starosta  vykonal kontrolu plnenia uznesenia z ustanovujúceho  zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

K bodu č. 5/ 

Poslanec pán Oto Poloma  zložil zákonom predpísaný sľub  do rúk starostu obce po  prečítaní 

sľubu,  vyslovením slova „sľubujem“, a následným podpísaním textu sľubu na osobitnom 

liste. Podpísaný sľub je v prílohe tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto vyhlasuje nastúpenie náhradníka po uprázdnení 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a konštatuje zloženie sľubu poslanca Ota 

Polomu. 

Za: 5 (Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert Novotný) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

K bodu č. 6/ 

Obecné zastupiteľstvo vypracoval návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na 

kalendárny rok 2023. VZN tvorí prílohu k tejto zápisnici. Predmetné VZN bude zverejnené na 

úradnej tabuli obce Horné Mýto po dobu 15 dní. 

Hlasovanie za VZN: 

Za: 5 (Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert Novotný) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo vydá všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania 
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na kalendárny 
rok 2023.  
 

 



K bodu č. 7/ 

V rámci programového bodu starosta obce podal informáciu  o aktuálnom stave 

povoľovacieho procesu budovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre obec Horné 

Mýto.  Plánuje usporiadať stretnutie so zástupcom firmy Inerko spol. s r.o.,   poverenou 

výkonom inžinierskej činnosti a projektantom  stavby. 

Z dôvodu   vyradenia základnej školy obce Horné Mýto zo siete základných škôl rozhodnutím 

Ministerstva školstva SR dňom 31.10.2022 sa má zrušiť školská knižnica ako organizačný 

útvar základnej školy v súlade s platnou legislatívou, a to zákonom č. 126/2015 Z. z. 

o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o 

ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 

Starosta obce navrhuje prijať uznesenie o zrušení základnej školy. 

Za: 5 (Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, Adrián Katona, Norbert Novotný) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo obce zruší školskú knižnicu pri základnej škole s VJM – Magyar 

Tannyelvű Alapiskola, Školská     ulica 5, Horné Mýto   z dôvodu vyradenia základnej školy 

obce Horné Mýto zo siete základných škôl rozhodnutím Ministerstva školstva SR, číslo 

rozhodnutia : 2022/20022:3-A2101, dňom 31.10.2022. 

 

K bodu č. 8/ 

Prijaté uznesenia predniesol poslanec  Mgr. Attila Almási. 
 

K bodu č. 9/ 

Na záver starosta obce  Ernest Almási  poďakoval prítomným za účasť a o 18.15 hodine 

zasadnutie vyhlásil za ukončené. 

 

.................................... 

Ernest Almási starosta obce 

Overovatelia: 

........................................................    ................................................ 

 Tomáš Almási              Norbert Novotný 

 

 

Zapísala: Malinaová 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/206/


 

U Z N E S E N I A 

 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto 

konaného dňa 16.12.2022 
 
 
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte  

a) schvaľuje program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
b) volí návrhovú komisiu v zložení: Adrián Katona, Mgr. Attila Almási                   
c) určuje overovateľov zápisnice: Norbert Novotný, Tomáš Almási 

Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

        dňa:     .............................                                                       Ernest Almási                                                                                     

                                                                                                            starosta obce                                                                                                               

Uznesenie č. 2  zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte vydá 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych 
daní a miestneho poplatku na území obce Horné Mýto na zdaňovacie obdobie  2023. 
 
Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona, Oto Poloma 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Dňa: .....................................     ..................................... 

        Ernest Almási starosta obce 

 

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce 

Zruší školskú knižnicu pri základnej škole s VJM – Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská     

ulica 5, Horné Mýto   z dôvodu vyradenia základnej školy obce Horné Mýto zo siete 



základných škôl rozhodnutím Ministerstva školstva SR, číslo rozhodnutia : 2022/20022:3-

A2101, dňom 31.10.2022. 

Dňa: .....................................     ..................................... 

        Ernest Almási starosta obce 

 

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2022 
A. Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto berie na vedomie, že 

p. Eduard Zalka zvolený za poslanca vo voľbách do samosprávy obcí dňa 29.10.2022 sa 
písomne vzdal funkcie poslanca obecného zastupiteľstva pred zložením sľubu poslanca.  
 

B. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 
náhradník na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva p. Oto Poloma zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

Obecné zastupiteľstvo obce vyhlasuje nastúpenie náhradníka po uprázdnení mandátu 

poslanca. 

Hlasovanie: 

Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona,  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Dňa: .....................................     ..................................... 

        Ernest Almási starosta obce 

 

 

 

 

 


