
                  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: 

                                                   26.10.2018 
 

 

Prítomní poslanci:    JUDr. Bereščík , Hotovčín, Ing. Ľoch, Ing. Rusinkovič, Maheľová, 

Marjov, Trusa / došiel až v 10 bode rokovania/ 

podľa prezenčnej listiny 

 

 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 III.Q 

4.  Schválenie prevodu majetku  odpredajom z dôvodu hodného  osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e zák. 138/1991 Zb. a to predajom par. č. 309/2 Ing. Milanovi 

Šikorovi 

5. Schválenie komunitného plánu      

6. Prerokovanie žiadosti o stanovisko k stavebnému zámeru Inžinierskych stavieb. a.s. 

Košice ohľadom možnej výstavby obaľovacej súpravy asfaltových  zmesí v k.ú. obce 

Horovce 

7. Výročná správa za rok 2017 

8.  Prerokovanie možnosti, spôsobov výberu ročných  poplatkov za TDO a ich finančnú 

výšku   

 9. Rôzne 

10.Návrh na prijatie uznesení   

11. Záver     

  

 
 

 

 

 

 

 

 

           
 



K bodu 1a: Otvorenie zasadnutia 

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

obecného zastupiteľstva a oboznámil  ich s programom rokovania, ktorý doplnil o bod č 11                           

Uznesenie č.392/2018 

 

K bodu 1a: Schválenie programu rokovania 

 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:  
 1. Program rokovania 

 
Z   celkového počtu     prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

5    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín                                                                                                 

Za schválenie hlasovali :  5   poslanci / Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín                                                                                                 

Proti:            0 

   

                                    

 

K bodu 1b a c:  Voľba návrhovej komisie 

  

Uznesenie č.393 /2018 

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

zriadení v z. n 

 

            

Navrhuje: 

 

Za overovateľov zápisnice:       p. Maheľovú, p. Marjova 

Za členov návrhovej komisie    p. Hotovčina  p. Ing. Ľocha  

 

 
Z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                

Proti:            0 

                      

 

 

                         
                      

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
prečítala p. Kendžurová 

 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Uznesenie č. 394/2018 

                                                                                         

Konštatuje:    že všetky body v uzneseniach sú splnené 

 

 



 

 

 

 

 

K bodu 3:    Správa o hospodárení za III.Q 

 

Správa o hospodárení bola doručená spolu s pozvánkou na OZ.  

Žiadne dotazy a pripomienky k správe neboli. 

 

Uznesenie č. 395/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

 správu o hospodárení za III.Q:  

 
z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                

Proti:            0 

         

                               

                            

 

 

K bodu 4:   Schválenie prevodu majetku  odpredajom z dôvodu hodného  osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zák. 138/1991 Zb. a to predajom par. č. 309/2 Ing. 

Milanovi Šikorovi 

 

OZ sa zaoberalo  žiadosťou  Ing. Milana Šikoru a to  prevodom mu majetku  odpredajom 

z dôvodu hodného  osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zák. 138/1991 Zb. a to 

predajom par. č. 309/2 s ohľadom, že par. 643, ktorej je vlastníkom svojou polohou priamo 

susedí s par.č.309/2 o výmere 143m2  a umožní mu prístup k verejnej komunikácií. 

 

Uznesenie č.396/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 
 

Prevod majetku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa podľa § 9a  ods.8 písm.e  

zák. 138/1991 Zb. a to predajom par. č. 309/2 Ing. Milanovi Šikorovi, bytom Bidovce 224, 

s ohľadom, že par. 643, ktorej je vlastníkom svojou polohou priamo susedí s par.č.309/2 

o výmere 143m2  a umožní mu prístup k verejnej komunikácií. 

 Kúpna cena je 4 € za m2. 

 

 
Z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                

Proti:            0 



                                                                                       

                                                        

 

                               

K bodu 5:  Schválenie komunitného plánu    

   

Na základe požiadavky  KSK  sú obce povinné vypracovať komunitný plán , tento obci 

Horovce vypracovala pani Jurčová.   

 

Uznesenie č.397/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

Komunitný plán obce spracovaný p. Jurčovou 

 

 
Z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                

Proti:            0 

                      

 

                                                                                                 
 

                                       

 

K bodu 6: Prerokovanie žiadosti o stanovisko k stavebnému zámeru Inžinierskych 

stavieb. a.s. Košice ohľadom možnej výstavby obaľovacej súpravy asfaltových  zmesí 

v k.ú. obce Horovce 

 Inžinierske stavby  podali žiadosť o vyjadrenie  k výstavbe obaľovacej súpravy 

v katastri našej obce jedna sa o súpravu AMMANN , ktora sa nachádza aj v lokalitách 

Mojšova Lúčka, Mníchová Lehota, Smolenice a atď. 

 

Uznesenie  č. 398/2018                                

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

 

Prerokovanie žiadosti o stanovisko k stavebnému zámeru Inžinierskych stavieb. a.s. Košice 

ohľadom možnej výstavby obaľovacej súpravy asfaltových  zmesí v k.ú. obce Horovce 

 

 Vyjadruje: 

 

Negatívne stanovisko k možnému zámeru výstavby obaľovacej súpravy asfaltových  zmesí 

v k.ú. obce Horovce 

 
Z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                
Proti:            0 



                      

 

  

                                              

 

 K bodu 7:  Výročná správa za rok 2017 

 Bola zverejnená na webovej stránke ako aj na úradnej tabuli v obci.  

  

 Uznesenie  č. 399/2018                                

      

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

Výročnú správu za rok 2017 

 
z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                

Proti:            0 

 

 

 

 

  

 

K bodu 8:  Prerokovanie možnosti, spôsobov výberu ročných  poplatkov za TDO a ich 

finančnú výšku   

 

 V tomto bode starosta obce informoval OZ o možnosti spôsobov výberu ročných  poplatkov 

za TDO a ich finančnú výšku, ktoré je potrebné zahrnúť do  nového VZN obce, nakoľko obec 

dopláca nemalú finančnú čiastku na vývoz TKO.  Starosta obce informoval o množstvom 

zbere ako aj o žetónovom systéme. OZ zobralo tieto možnosti na vedomie a zhodlo sa na tom, 

aby sa tento bod prejednával až po voľbách do samosprávy obce.     

   

Uznesenie  č. 400/2018                                

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

 Berie na vedomie: 

 

Možnosti spôsobov výberu ročných poplatkov za TDO a ich  finančnú výšku 

 
z   celkového počtu  6  prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

6    poslanci  /Judr. Bereščík,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín  Marjov                                                                                               

Za schválenie hlasovali : 6   poslanci / Judr. Bereščík ,Ing Ľoch, Maheľová, , Ing. Rusinkovič, Hotovčín , Marjov                                                                                                

Proti:            0 

 

 

 

 



K bodu 9: Rôzne 

 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu v obecnom zastupiteľstve  s 

a všetkým odovzdal ďakovný list.  

  

K bodu 10:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesenie prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 11:  Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

Overovatelia:  p. Maheľová  

                         p. Marjovč                                              Erik Timko  v.r.  

                                                                                            Starosta obce:       


