
                  OBEC  HOROVCE 
                                      Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 
                              Tel. 0566495731,  IČO: 00325198,  e-mail: ouhorovce@stonline.sk            

 

 

 

                                Z Á P I S N I C A 
 

 

z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 

                                                   15.03.2018 

 

 

 

Prítomní poslanci:    JUDr. Bereščík , Hotovčín, Ing. Ľoch, Marjov, Ing. Rusinkovič, Trusa  

podľa prezenčnej listiny 

 

  1.   Otvorenie 
   a/  Schválenie programu rokovania 

   b/  Voľba návrhovej komisie 

   c/   Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Prerokovanie možnosti prenájmu kuchyne KD v obci Horovce  za účelom  zriadenia 

vyvarovne 

4. Prerokovanie ponuky rekonštrukcie obecných komunikácií rozdelených do 4 úsekov 

5.  Prerokovanie nájomnej zmluvy medzi p. Furovou a obcou Horovce 

6. Informácia o o pridelení dotácie na rekonštrukciu a prístavbu Hasičskej zbrojnice 

v obci  Horovce    

7. Informácia o pridelení dotácie  na realizáciu projektu Revitalizácia verejného 

priestranstva pri KD v obci Horovce 

8.Informácia o pridelení dotácie  na realizáciu projektu  Rekonštrukcia mosta 

a výstavba záchytného parkoviska v obci Horovce 

9. Prerokovanie podnájomných zmlúv medzi obcou Horovce a možnými podnájomníkmi  

na parcele CKN  417 a  418  

10.Prerokovanie ponuky starej budovy predajne COOP Jednota do prevodu vlastníctva 

obce v hodnote 1 EUR  a pozemku pod touto budovou  vo výške 

3 Eur/m2 od spoločnosti COOP Jednota 

11.Zverenie majetku obce do správy VVS, a. s. 

12.Rôzne / 

13.Návrh na prijatie uznesení 

14. Záver 
 

 

 

 
 



 

 

K bodu 1 a:  Otvorenie zasadnutia  

 Zasadnutie otvoril p. E.Timko, starosta obce,  ktorý  všetkých prítomných privítal na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.315/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. 

 

Schvaľuje 

Program   zasadnutia OZ 
Hlasovalo za: / JUDr.  Bereščík, Trusa, Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

 

K bodu  b/ :   Určenie overovateľov a členov návrhovej komisie  

Na začiatku  zasadnutia boli určení za overovateľov zápisnice: Ing. Ľoch, p. Marjov 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Ing. Rusinkovič, p. Trusa                                                 

 

Uznesenie č.316/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.  

 

Určuje za 
 overovateľov zápisnice: Marjova, p. Ing. Ľocha  

do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Ing Rusikovič, p. Trusa                                                 

 
Hlasovalo za: /   JUDr.  Bereščík, Trusa, Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesenia 

prečítala p. Kendžurová  

 

Uznesenie č. 317/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. 

        

Konštatuje: že všetky body uznesení  sú splnené   
  

 

K bodu 3: Prerokovanie možnosti prenájmu kuchyne KD v obci Horovce  za účelom  

zriadenia vyvarovne 

Starosta obce informoval o možnosti prenjmu kuchyne v KD Horovce za účelom vyvarovne. 

Po dôkladnom zvážení túto možnosť OZ zamietlo. 

Uznesenie č. 318/2018 

  Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

 

 



Zamieta: 

možnosť prenájmu kuchyne KD v obci Horovce  za účelom  zriadenia vývarovne 
 
Hlasovalo za: /   0/  

Proti: JUDr.  Bereščík,  Trusa, , Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Zdržali sa: 0  
  
 

 

K bodu 4: Prerokovanie ponuky rekonštrukcie obecných komunikácií rozdelených do 4 

úsekov 

O danej ponuke informoval starosta obce 

 

Uznesenie č.319/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje :  

Spracovanie zmluvy na úseku v rozsahu ponuky 

 
Hlasovalo za: /  :  Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov , Trusa/  

Proti:     JUDr.  Bereščík               

Zdržali sa: 0  

 

K bodu: 5   Prerokovanie nájomnej zmluvy medzi p. Furovou a obcou Horovce 

medzi obcou Horovce a   vlastníčka par.  CKN 417 a 418  je  potrebné uzatvoriť nájomnu 

zmluvu  

 

Uznesenie  č.320/2018                

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

nájomnú zmluvu   medzi p. Furovou a obcou Horovce  / 120 Eur ročne/ 

 
Hlasovalo za: /   JUDr.  Bereščík, Trusa,  Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Proti:   0 

 Zdržali sa: 0  

 

K bodu 6: Informácia o o pridelení dotácie na rekonštrukciu a prístavbu Hasičskej 

zbrojnice v obci  Horovce    

Starosta obce informoval OZ o pridelení dotácie na rekonštrukciu a prístavbu Hasičskej 

zbrojnice v obci  Horovce    

  

Uznesenie  č.321/2018                                

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

Informáciu o pridelení dotácie na rekonštrukciu a prístavbu Hasičskej zbrojnice v obci  

Horovce  

   



K bodu 7:  Informácia o pridelení dotácie  na realizáciu projektu Revitalizácia 

verejného priestranstva pri KD v obci Horovce 

Starosta obce informoval o pridelení dotácie  na realizáciu projektu Revitalizácia verejného 

priestranstva pri KD v obci Horovce 

 

Uznesenie č.322/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n. 

 

Berie na vedomie: 

Informáciu o  pridelení dotácie na rekonštrukciu a prístavbu Hasičskej zbrojnice v obci  

Horovce    

 

 

K bodu 8: Informácia o pridelení dotácie  na realizáciu projektu  Rekonštrukcia mosta 

a výstavba záchytného parkoviska v obci Horovce 
Starosta obce informoval o pridelení dotácie  na realizáciu projektu  Rekonštrukcia mosta 

a výstavba záchytného parkoviska v obci Horovce  

 

Uznesenie č.323/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

Informáciu  o pridelení NFP  PPA na realizáciu projektu  Rekonštrukcia mosta a výstavba 

záchytného parkoviska v obci Horovce 

 
 

K bodu 9: Prerokovanie podnájomných zmlúv medzi obcou Horovce a možnými 

podnájomníkmi  na parcele CKN  417 a  418  

 

Uznesenie č.324/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

Uzatvorenie podnájomných zmlúv medzi obcou Horovce a možnými podnájomníkmi  na 

parcele CKN  417 a  418  

 
Hlasovalo za: /   JUDr.  Bereščík, Trusa, Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Proti:   0 

 Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10:  Prerokovanie ponuky starej budovy predajne COOP Jednota do prevodu 

vlastníctva obce v hodnote 1 EUR  a pozemku pod touto budovou  vo výške Eur/m2 od 

spoločnosti COOP Jednota 

 OZ zvažovalo ponuku od COOP Jednoty do prevodu vlastníctva obce v hodnote 1 EUR  

a pozemku pod touto budovou  vo výške Eur/m2  po dôkladnom zvážení sa rozhodlo ponuku 

neprijať  

 

Uznesenie č.325/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

Zamieta: 

Ponuku starej budovy predajne COOP Jednota do prevodu vlastníctva obce v hodnote 

1 EUR  a pozemku pod touto budovou  vo výške 3  Eur/m2 od spoločnosti 

COOP Jednota 

 
Hlasovalo za: /   0/  

 Proti: JUDr.  Bereščík,  Trusa, , Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Zdržali sa: 0  
  
 

K bodu 11: Zverenie majetku obce do správy VVS, a. s. 

 

Uznesenie č.326/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

a)    prerokovalo bez pripomienok 

b)      Schvaľuje: 

 

 1. zverenie majetku obce / Rozvodná sieť – vodovodný rad 3-5-1 PVC 100 v dĺžke 57,56 m, 

a prípojky v počte 9 ks : DN 25 dĺžky 60,56 m, a DN 63 dĺžky 69,14 m / 

  do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou  11 767,79 EUR 

 2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

    /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,  

najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán/   

 
Hlasovalo za: /   JUDr. Bereščík, Trusa,  Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Proti:   0 

 Zdržali sa: 0  

 

K bodu 12. Rôzne 
  

Uznesenie č. 327/2018 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

 Schvaľuje: 

1.Žiadosť o pridelenie hasičského autombobilu Iveo Daily  

 2. Zriadenie DHZ  v obci Horovce s  veliteľom K. Trusom 

 

 



 

Hlasovalo za: /   JUDr. Bereščík, Trusa,  Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič, Marjov/  

 Proti:   0 

 Zdržali sa: 0  

 

 K bodu 13:   Návrh na  prijatie uznesení 
Návrh na a prijatie uznesení prečítal p. Kendžurová  

 

K bodu 14.  Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

Overovatelia:  Marjov  Martin                                                           Erik Timko  v.r.                                                                   

                         Ing. Ľoch    Ján                                                           starosta obce       


