
                  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: 

                                                   01.02.2018 

 

 

 

Prítomní poslanci:   JUDr Bereščík, Hotovčín, Ing. Ľoch, Marjov, Ing Rusinkovičy 

 

Program zasadnutia:   

   1.   Otvorenie 

   a/  Schválenie programu rokovania 

   b/  Voľba návrhovej komisie 

   c/   Určenie overovateľov zápisnice 

2.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Správa  o hospodárení  za IV.Q 

4. Návrh VZN  1/2018  o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horovce 

5. Návrh VZN 2/2018 -  o určení výšky dotácie na financovanie záujmového 

vzdelávania CVČ pôsobiacich mimo územia obce Horovce 

6.  Schválenie  rozsahu  lokalitného plánu štúdie centrálnej časti obce 

7.  Schválenie uchádzania sa o NFP-  detské ihrisko s potrebou finančnou 

spoluúčasťou 

8.  Schválenie spracovania PD – chodník pri  štátnej ceste  I/19 

9.  Prerokovanie možnosti realizácie rekonštrukcie obecných  komunikácií formou PP  

projektu. Určenie jednotlivých etáp - úsekov obecných komunikácií 

10.  Schválenie rozsahu prác rekonštrukcie KD 

11.  Schválenie spracovania  žiadosti o NFP /rekonštrukcia KD/ -  MAS – Poondavie 

12. Schválenie  finančných prostriedkov  na usporiadanie Valentínského plesu  

13. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre OŠK Horovce 

14. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy s p. Barnom 

15. Rôzne  

16.  Návrh na prijatie uznesení 

17.   Záver 
 

    

 
 

 

 



K bodu 1 a:  Otvorenie zasadnutia  

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

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.299/2018 

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: /   Bereščík,  ,Marjov, Hotovčín, Ing. Ĺoch, Ing. Rusinkovič/  

Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

 

K bodu  b/ :   Určenie overovateľov a členov návrhovej komisie  

Na začiatku  zasadnutia boli určení za overovateľov zápisnice: p. Hotovčín a, p.Ing. 

Rusinkovič doo návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Marjov, p. Ing. Ľoch                                                 

 

Uznesenie č.300/2018 

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: p. Hotovčína, p.Ing. Ľocha  

do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Marjova, p. Maheľovú                                                 

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

Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesenia 

prečítala p. Kendžurová  

 

 

Uznesenie č. 301/2018 

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: Správa o hospodárení za IV.Q 

Správa bola odovzdaná spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Poslanci  nedodali 

žiadne  prípomienky na všetky dotazy zodpovedala p. Rusinkovičová 

 

Uznesenie č. 302/2018 

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

zriadení  

 

Berie na vedomie:    
Správu  o hospodárení za IV.Q 



 

 

K bodu 4:  Návrh VZN  1/2018  o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horovce 

Návrh VZN 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu  bol zverejnený na   webovej stránke 

a úradnej tabuli nikto z občanov ani z poslancov  k uvedenému návrhu VZN nemal 

pripomienky.  

 

Uznesenie č.303/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 
 Schvaľuje :  

VZN 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horovce 

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

Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

 
K bodu:5   Návrh VZN 2/2018 -  o určení výšky dotácie na financovanie záujmového 

vzdelávania CVČ pôsobiacich mimo územia obce Horovce 

 

Návrh VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania CVČ 

pôsobiacich mimo územia obce Horovce bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli 

OZ navrhlo výšku dotácie na jedno dieťa na  40 Eur na miesto navrhovaných 20 Eur.                                         

Uznesenie  č.304/2018 

                           

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje: 

VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania CVČ 

pôsobiacich mimo územia obce Horovce vo výške 40 Eur 

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

Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

                                       

 

K bodu 6: Schválenie  rozsahu  lokalitného plánu štúdie centrálnej časti obce 

Starosta obce informoval OZ že by bolo dobre  spracovať lokalitný plán štúdie cetrálnej časti 

obce                                       

 

 Uznesenie  č.305/2018                                

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

zriadení v z.n.p.. 

 



Schvaľuje: 

 rozsah  lokalitného plánu štúdie centrálnej časti obce spracovaním Ing.  Arch. J. Jakubčíkom, 

pre spracovanie  architektonicko – urbanistickej  štúdie tohto územia  

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

Proti:   0 

Zdržali sa: 0  

 

 

K bodu 7:  Schválenie uchádzania sa o NFP-  detské ihrisko s potrebou finančnou 

spoluúčasťou 
 OZ prerokovalo, že ku  realizácii detského ihriska je potrebné uchádzať sa o NFP    

 Uznesenie č.306/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

 

Schválenie uchádzania sa o NFP -  detské ihrisko s potrebou finančnou spoluúčasťou do 

výšky 4000 Eur 

 

 
Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                      5    poslanci                                                                                                              
Za schválenie hlasovali :                                                                                             5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                            0   poslancov 

 

K bodu 8: Schválenie spracovania PD – chodník pri  štátnej ceste  I/19 
Chodník pri štátnej ceste je v zlom stave  cementovo trieskové dosky sa lámu a dokladajú sa 

dosky drevené  chodník na chodníku môže dôjsť úrazu je pre chodcov čoraz nebezpečnejší  

Uznesenie č.307/2018 

 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje: 

Spracovanie PD  na realizáciu chodníka pri  štátnej ceste  I/19 vo výške  3500 EUR 

 
Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                       5    poslanci                                                                                                              

Za schválenie hlasovali :                                                                                              5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                            0   poslancov 

 

 

K bodu 9 : Prerokovanie možnosti realizácie rekonštrukcie obecných  komunikácií 

formou PP  projektu. Určenie jednotlivých etáp - úsekov obecných komunikácií 

 

Uznesenie č.308/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Doporučuje starostovi obce: 

 

Naceniť rozpočtovať úseky obecných komunikácií v následných členeniach-úsekoch 



      1.   Etapa  - od rázcestie TNV  po č.d. 53 / Babin/ 

2.  Od č.d. 53 Babin   po obecný cintorín 

3.  Od č.d. 74 /Bačáková/   po   č.d. 147 / Lukačinová/ 

4. Mostík pri parku osloboditeľov po č.d. 150 + prepoj ŽŠ a Šimko /101/  

 

 

Súhlasí: 

S rozpracovaním projektu rekonštrukcie  obecných komunikácií v jednotlivých úsekoch 

etapách formou PP projektu 

                             
 

 

K bodu 10: Schválenie rozsahu prác rekonštrukcie KD 
Starosta obce informoval OZ  rekonštrukcii KD hlavne strechy, ktorá začala pretekať dhyen 

&kd hlo začínajúcom audite za rok 2016, ktorý aj tento rok  vykoná p. Ing Miľovčík, s ktorým 

je uzatvorená zmluva o vykonanom audite.  
Uznesenie č.309/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Rozsah  prác rekonštrukcie KD - strecha a interiérové rekonštrukčné opravy – MAS- vo výške  

35 000 Eur  

 
Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                      5    poslanci                                                                                                              

Za schválenie hlasovali :                                                                                             5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                            0   poslancov 

 
 

K bodu 11: Schválenie spracovania  žiadosti o NFP /rekonštrukcia KD/ -  MAS – 

Poondavie 

 Uznesenie č.310/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Spracovanie  žiadosti o NFP /rekonštrukcia KD/ -  MAS – Poondavie vo výške 990 Eur 

 

 
Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                      5    poslanci                                                                                                              

Za schválenie hlasovali :                                                                                             5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                            0   poslancov 

 

 

K bodu 12:  Schválenie finančných prostriedkov na usporiadanie Valentínského plesu 

Obec Horovce a  OZ v Horovciach aj tohto roku usporadúva Valentínsky ples 9. februára na 

zorganizovanie plesu  je potrebné zabezpečiť ešte finančné prostriedky   

Uznesenie č.311/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Schválenie  potrebných finančných prostriedkov  na zorganizovanie Valentínskeho plesu  

 

 



Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                      5    poslanci                                                                                                              

Za schválenie hlasovali :                                                                                             5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                           0   poslancov 

 

 

 

K bodu 13. Schválenie  žiadosti i poskytnutie dotácie pre OŠK 

OŠK v Horovciach podal žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá bola prečítaná na OZ. 

Uznesenie č.312/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 
Žiadosť o poskytnutie dotácie OŠK Horovce vo výške 3500 Eur,  ktorej čerpanie   bude 

v súlade so VZN  1/2018  

 
Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                      5    poslanci                                                                                                              

Za schválenie hlasovali :                                                                                             5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                           0   poslancov 

 

 K bodu 14.  Schválenie nájomnej zmluvy s p. Barnom 

Starosta obce    prečítal návrh nájomnej zmluvy s p. Barnom 

Uznesenie č.313/2018  
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

  Kúpu nehnuteľnosti zapísanej v KN vedenom na OU v Michalovciach, v     katastrálnom 

odbore, na  LV 65  ako parcela registra C 156, ďalej   ako parcela registra C 157  ďalej  ako 

parcela  C 161 v katastrálnom území obce Horovce v zmysle kúpno-predajnej zmluvy medzi 

predavajúcim Petrom Barnom a kupujúcim obcou Horovce v celkovej hodnote 19 280  EUR . 

 

 
 
Z celkového počtu  5  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili                      5    poslanci                                                                                                              

Za schválenie hlasovali :                                                                                             5    poslanci  

Proti hlasovali :                                                                                                            0   poslancov 

 

 

 

                                        
 

 

 

K bodu 15:     Rôzne 

V bode rôzne prečítala p. Kendžurová žiadosť p. Šikoru  o odkúpeni pozemku  pani 

Rusinkovičová podala informáciu o zúčtovaní Silvestrovského behu. 

Uznesenie č. 314/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

 

 



Doporučuje: 

- predložiť p. Ing. Šikorovi geometrický plán žiadanej časti parcely  overený KU 

a autorizovaným geodetom, ďalej  LV a kópiu katastrálnej mapy parciel, na ktorých chce 

žiadateľ  realizovať novostavbu rodinného domu, a konkrétnu žiadosť na odkúpenie 

konkrétnej  novovytvorenej parcely podľa  už spomínaného  geometrického plánu. 

-   zároveň Obecné zastupiteľstvo upovedomuje žiadateľa,  že jednou z podmienok odkúpenia 

časti obecnej parcely bude zachovanie prietočného profilu odvodňovacieho jarku, ktorý sa 

nachádza na žiadanej časti parcely. 

 

 

Berie na vedomie: 

Zúčtovanie Silvestrovského behu Horovská 10 

 

 

 

 K bodu 16:   Návrh na  prijatie uznesení 
Návrh na a prijatie uznesení prečítal p. Kendžurová  

 

K bodu 17.   Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

Overovatelia:  Hotovčín Ján                                                       Erik Timko  v.r.                                                                   

                         Ing. Rusinkovič                                                              starosta obce       


