
Z Á P I S N I C A 

Z Verejného zhromaždenia občanov konaného dňa 26.10.2018 

v sále kultúrneho domu v Horovciach 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
 

 

Program Verejného zhromaždenia: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o oboznámenie o doterajšom stave a vývoji v obce celom rozsahu 

3. Informácia o najbližších investíciach  v obci  Horovce 

4. Informácia  o zámeroch obce s vyhliadkou do budúcna 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

 

K bodu 1: 

Verejné zhromaždenie občanov obce bolo zvolané na podnet  poslancov, písomnou 

pozvánkou  pre obyvateľov vyvesenou na úradnej tabuli obce umiestnenej pred obecným 

úradom obce a  prostredníctvom obecného rozhlasu a. webovej stránky obce. 

Zhromaždenie obyvateľov otvoril a  rokovanie viedol starosta obce Erik Timko, ktorý privítal 

zúčastnených a oboznámil ich s programom. 

 

 

K bodu: 2 

Starosta  obce oboznámil občanov o deterajšom stave a vývoji obce v celom rozsahu. 

Informoval o  výstavbe   rekonštrukcii spevnených plôch pred ZŠ, malého KD, pri kostole o 

zavedení nových akcií a podujatí v obci ako  Deň detí, Mikuláš, Silvestrovský ohňostroj. 

 

  Podrobne  informoval o všetkých rekonštrukciach , ktoré boli začaté a ukončené  o 

dokumentačných prípravach mnohých projektov.  

 

   Starosta obce touto cestou  poďakoval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na prípravách a priebehu  osláv a taktiež všetkým, ktorí sa zúčastnili obecných  

brigád.  

   

      

 

     Starosta obce  požiadal a  aj dôrazne upozornil všetkých, občanov k tomu, aby dodržiavali 

všeobecne záväzné právne predpisy obce Horovce schválené obecným zastupiteľstvom. A to 

najmä okrem iného aj vývoz odpadov na časti obecných pozemkov, vývoz stavebných 

odpadov, neprimerané nadmerné a časté pálenie, neprimeraný a častý hluk, údržba svojích 

nehnuteľností kosením a orezávaním stromov, iné spôsoby znečisťovania životného 

prostredia...  



 

 

 

K bodu: 3 

 

Obec v ďalšom období, samozrejme  najskôr ako to bude možné, teda najskôr ako nastane 

možná príležitosť, bude riešiť aj ďalšie dostupné možnosti ostatných potrebných investícíi.  

 

 

 

K bodu 4:  Informácia  o zámeroch obce s vyhliadkou do budúcna 

 

   Obec tak ako doteraz, aj naďalej bude neoblomná a bude naliehať na SVP, ktorý je 

správcom toku rieky Ondava, aby v našom úseku vykonával údržbu v celkovom potrebnom 

rozsahu na prevádzkovanom úseku a na svojich zariadeniach, tak ako to je potrebné a ako sa 

má vzhľadom na docielenie bezpečnosti občanov a celej obce Horovce. 

  Obec bude aj naďalej spoločne s právnym zástupcom ešte dôraznejšie riešiť  porušenia VZN 

s dôrazom najmä na skupinu obyvateľov, ktorá doposiaľ bola riešená najčastejšie. Najviac 

šetrenými v priestupkovom konaní boli doposiaľ obyvatelia šiestich unimobuniek. 

Priestupkovému konaniu sa samozrejme nevihnú ani prípadní iní občania našej obce, ktorí 

budú takisto porušovateľmi VZN. 

Obec bude v budúcnosti hľadať možnosti riešenia aj pre zriadenie – vyčlenenie – úpravu 

a predchystanie časti plochy na miestnom cintoríne za účelom novodobého pochovávania do 

čistej zeme v ucelených a predurčených radoch. 

 

 

 K bodu 5: 

    

 V diskusii  starosta obce zodpovedal na otázky občanovi  Dilongovi  ohľadom ciest v obci.. 

 

 

K bodu 6: 

 

Starosta obce a poslanci ukončili zhromaždenie obyvateľov a poďakovali všetkým  

zúčastneným za účasť a verejné zhromaždenie ukončili. 

 

 

 

V Horovciach 26.10.2018 

 

 

Zapísala:  J. Kendžurová 

  

 

                                                 

 


