
                  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: 

                                                   30.04.2018 

 

 

 

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

Maheľová,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 I.Q 

  4. Správa o činnosti HK 

  5. Úprava rozpočtu 

  6.  Prerokovanie žiadosti p. M. Šikoru o čiastočné pretrasovanie polofunkčného  

odvôdňovacieho jarku 

   7.   Prerokovanie možnosti uchádzania sa o NFP za účelom získania elektromobilu do 

majetku obce  a schválenie finančných nákladov s tým spojených. 

   8.  Prerokovanie žiadosti farského úradu RKC za účelom poskytnutia finančnej 

výpomoci – dotácie  na realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

   9.Možnosť pokračovania  prenájmu obecných parciel za Ondavou v smere na 

Trhovište Roľníckym družstvom Trhovište , alebo zváženie možnosti odpredaja týchto 

parciel na základe ponuky spoločnosti RD Trhovište 

 10. Schválenie podujatia Deň matiek 2018 a finančných nákladov s tým spojených 

 11. Prerokovanie možného termínu  a lokalizácie  podujatia MDD / Deň Horovčanov  

a schválenie finančných nákladov potrebných na toto podujatie 

 12. Schválenie finančných prostriedkov potrebných na zakúpenie okrasných drevín za 

účelom dosadby  

 13. Informácia o činnosti prevádzanej VVS Michalovce dňa 9.4.2018 pri vytlačnej 

šachte ČS 6 

 14. Ústna žiadosť VVS Michalovce o realizáciu spevnenej prístupovej cesty k vytlačnej 

šachte ČS 6 a obcou Horovce  

 15. Informácia o písomnej žiadosti – reklamácie od VVS Michalovce a následne 

postúpenia tejto reklamácie dodávateľovi technológie vytlačnej šachty ČS 6 firme BIO 

COM PACKT s.r.0o. 16. Prerokovanie alternatív možností výstavby chodníka pozdĺž 



štátnej cesty 1/19 s úmyslom  spojenej realizácie pred prípravy obecného vodovodu 

v tomto úseku informácie o komplikovanosti a náročnosti tejto stavby z pohľadu 

rôznych okolností neodlučiteľne s tým spätými.  

17. Schválenie podania žiadosti na SPF ohľadom majetkovo-právneho vysporiadania 

časti EKN 1611/2 parcely  patriacej SPF, na základe vyhotoveného geometrického 

plánu, ktorá zasahuje pod časť chodníka a prístupovej miestnej komunikácie v obci    

18. Poverenie starostu obce zastupovaním pri: podaní žiadosti majetkovo-právnemu 

vysporiadaniu časti EKN 1611/2  parcely  patriacej SPF, na základe vyhotoveného GP, 

ktorá zasahuje pod časť chodníka a prístupovej miestnej komunikácie v obci  

19. Schválenie podania žiadosti na SSC  ohľadom majetkovo – právneho vysporiadania 

časti parcely  E 657/1, na základe vyhotoveného GP, na ktorej sa nachádza už jestvujúci 

chodník pozdĺž štátnej cesty 1/19. / návrh na vyhotovenie delimitačného protokolu 

v spomenutej veci 

20. Poverenie starostu obce zastupovaním pri: podaní žiadosti na SSC ohľadom 

majetkovo – právneho vysporiadania časti parcely  E 657/1, na základe vyhotoveného 

GP, na ktorej sa nachádza už jestvujúci chodník pozdĺž štátnej cesty 1/19 /návrh na 

vyhotovenie delimitačného protokolu v spomenutej veci.  

 21. Schválenie OZ o prijatí úveru vo výške 91 222,55 Eur potrebného na  

prefinancovanie projektu :  Revitalizácia verejného priestranstva pri KD v obci Horovce 

od Prima banky  

22. Schválenie OZ o prijatí úveru vo výške 92 177,78 Eur potrebného na 

prefinancovanie projektu: Rekonštrukcia mosta a výstavby záchytného parkoviska 

v obci Horovce 

23.  Rekonštrukcia obecných komunikácií – PPP projekt-upresnenie informácií 

24. Možnosť  odpredaja varníc z KD 

25. Prerokovanie pripomienky p. M. Džurinu 

26. Info starostu ku kandidatúre na komunálne voľby 

27. Rôzne/informácie o schválených projektoch – budova OcU, Zberný dvor 

28. Návrh na prijatie uznesení 

29.  Záver 
 
  

 

 
 

 

 

K bodu 1 a:  Otvorenie zasadnutia  

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

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.327/2018 

 

K bodu 1: Schválenie programu rokovania 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:  Program zasadnutia OZ 

 

 



Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

Proti:                                0    

 

Uznesenie č.328 /2018 

K bodu 1b a c:   Určenie overovateľov a členov návrhovej komisie  

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

zriadení v z.n 

          

Navrhuje: 

Za overovateľov zápisnice:       Maheľová, JUDr. Bereščík       

Za členov návrhovej komisie:   Ing.Rusinkoviča, p. Hotovčína  

                     
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesenia 

prečítala p. Kendžurová  

 

 

Uznesenie č.329/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p..                                                                                       

Konštatuje:  že všetky body v uzneseniach sú splnené 

 
 

K bodu 3: Správa o hospodárení za I.Q 

Správa o hospodárení bola poslancom odovzdaná spolu s pozvánkami na OZ. Poslanci mohli 

svoje pripomienky posielať emailom. Na pripomienky poslancov zodpovedala priamo na OZ  

p. Rusinkovičová 

 

Uznesenie č.330/2018 
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 hosporádení za I.Q 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

Proti:                                0    
 

 

 

K bodu 4:  Správa o činnosti HK 

Prečítala hlavná kontrolórka Mgr. Anna Kosanová 

 

Uznesenie č.331/2018 

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 činnosti HK 

 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

 

 

K bodu 5:   Úprava rozpočtu 

P. Rusinkovičová oboznámila OZ, že je potrebná úprava rozpočtu. 

 

Uznesenie č.332/2018 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

 Úpravu rozpočtu formou rozpočtových opatrení č.1  

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

Proti:                                0    

 

K bodu 6: Prerokovanie žiadosti p. M. Šikoru o čiastočné pretrasovanie polofunkčného  

odvôdňovacieho jarku 

Starosta obce prečítal žiadosť p M.Šikoru o čiastočné pretrasovanie polofunkčného jarku, 

ktoré potrebuje urobiť  kvôli výstavbe rodinného domu.   

  

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:  Prerokovanie možnosti uchádzania sa o NFP za účelom získania 

elektromobilu do majetku obce  a schválenie finančných nákladov s tým spojených  

Starosta obce informoval o možnosti uchádzania sa o NFP za účelom získania elektromobilu 

do majetku obce, elektromobil by slúžil ako služobné auto. 

 

Uznesenie č.334/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

 



 
Schvaľuje: 

Možnosť  uchádzania sa o NFP za účelom získania elektromobilu do majetku obce  

a schválenie finančných nákladov s tým spojených vo výške 990 Eur 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

Proti:                                0    

 

 

 

K bodu 8: Prerokovanie žiadosti farského úradu RKC za účelom poskytnutia finančnej 

výpomoci – dotácie  na realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky  
Starosta pečítal žiadosť RKC Horovce za účelom poskytnutia finančnej výpomoci o pridelení 

dotácie na realizáciu vodovodnej prípojky. OZ navrhlo aby spoločne stretnutie s kurátormi 

RKC. 

 Uznesenie č.335/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

Žiadosť farského úradu RKC za účelom poskytnutia finančnej výpomoci – dotácie  na 

realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky  

Navrhuje: 

Stretnutie poslancov a kurátorov za účelom prejednania žiadosti 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  
Za schválenie hlasovali : 5  poslanci  /Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

Proti:                                0    
Zdržal sa:      / JUDr.Bereščík/ 

 

 

 

K bodu 9: Možnosť pokračovania  prenájmu obecných parciel za Ondavou v smere na 

Trhovište Roľníckym družstvom Trhovište , alebo zváženie možnosti odpredaja týchto 

parciel na základe ponuky spoločnosti RD TrhovištePrerokovanie podnájomných zmlúv 

medzi obcou Horovce a možnými podnájomníkmi  na parcele CKN  417 a  418  

RD Trhovište doručilo zmluvu  o prenájme obecných parciel za Ondavou v smere na 

Trhovište. OZ doporučilo  prerokovať zmluvu v zmysle zákona o majetku obce. 

 

Uznesenie č.336/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Doporučuje: 

Starostovi obce prerokovať zmluvu v zmysle zákona o majetku obce  

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

Proti:                                0    

 

 



 

 

 

 

K bodu 10: Schválenie podujatia Deň matiek 2018 a finančných nákladov s tým 

spojených 

V mesiaci máj sa každoročné usporadúvava posedenie venované našim matkám ku Dňu 

matiek, tento rok  toto podujatie bude 20.05.2018.  

Uznesenie č.337/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

podujatie Deň matiek  na dňa   20.05.2018   a finančných náklady potrebné s realizáciou tohto 

podujatia  

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

 Proti : 0                                                                                            
    

 

K bodu 11. Prerokovanie možného termínu  a lokalizácie  podujatia MDD / Deň 

Horovčanov  a schválenie finančných nákladov potrebných na toto podujatie 

Tohto roku bude  sviatok MDD spojený  aj s dňom obce oslavy budú spoločne  

Uznesenie č.338/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

 termín uskutočnenie  podujatia MDD a  Deň Horovčanov  9.6.2018 a náklady spojené 

s realizáciou tohto podujatia. 
 

Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

Proti:                                0    

 

 

 

 

 

K bodu  12. Schválenie finančných prostriedkov potrebných na zakúpenie okrasných 

drevín za účelom dosadby  

Niektoré stromčeky,  ktoré sa vysádzali  na obecnej brigáde uhynuli je potrebné vykonať 

dosadbu  

 

 Uznesenie č.339/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

Náklady spojené s dosadbou okrasných stromčekov 

 
 



Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

K bodu 13: Informácia o činnosti prevádzanej VVS Michalovce dňa 9.4.2018 pri 

vytlačnej šachte ČS 6 

Starosta obce informoval o činnosti prevádzanej VVS Michalovce dňa 9.4.2018 pri vytlačnej 

šachte ČS.6 

 

Uznesenie č.340/2018 

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 činnosti prevádzanej VVS Michalovce dňa 9.4.2018 pri vytlačnej šachte ČS 6 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

Proti:                                0    

 

 
 

K bodu 14:  Ústna žiadosť VVS Michalovce o realizáciu spevnenej prístupovej cesty 

k vytlačnej šachte ČS 6 a obcou Horovce 

VVS Michalovce  podalo ústnu žiadosť VVS  Michalovce o realizáciu spevnenej prístupovej 

cesty k vytlačnej šachte ČS 6 a obcou Horovce 

 

 Uznesenie č.341/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 Berie na vedomie: 

 Ústnu žiadosť VVS Michalovce o realizáciu spevnenej prístupovej cesty k vytlačnej šachte 

ČS 6 a obcou Horovce  
 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

Proti:                                0    

 

 

K bodu 15: Informácia o písomnej žiadosti – reklamácie od VVS Michalovce a následne 

postúpenia tejto reklamácie dodávateľovi technológie vytlačnej šachty ČS 6 firme BIO 

COM PACKT s.r.0o. 16. Prerokovanie alternatív možností výstavby chodníka pozdĺž 

štátnej cesty 1/19 s úmyslom  spojenej realizácie pred prípravy obecného vodovodu 

v tomto úseku informácie o komplikovanosti a náročnosti tejto stavby z pohľadu 

rôznych okolností neodlučiteľne s tým spätými.  

 

Uznesenie č.342/2018 

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 písomnej žiadosti – reklamácie od VVS Michalovce a následne postúpenia tejto 

reklamácie dodávateľovi technológie vytlačnej šachty ČS 6 firme BIO COM PACKT s.r o 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

 

 

K bodu 16. Prerokovanie alternatív možností výstavby chodníka pozdĺž štátnej cesty 

1/19 s úmyslom  spojenej realizácie pred prípravy obecného vodovodu v tomto úseku 

informácie o komplikovanosti a náročnosti tejto stavby z pohľadu rôznych okolností 

neodlučiteľne s tým spätými.    
Starosta obce predložil OZ alternatívny možnosti výstavby chodníka pozdĺž štátnej cesty I/19                     
Uznesenie č.343/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Výstavbu chodníka pozdĺž štátnej cesty 1/19spôsobom úpravy sklonu 

 Doporučuje: 

Prejednať súlasy vlastníkov vjazdov za účelom ich  prerezávky 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

 

 
 

 K bodu 17: Schválenie podania žiadosti na SPF ohľadom majetkovo-právneho 

vysporiadania časti EKN 1611/2 parcely  patriacej SPF, na základe vyhotoveného 

geometrického plánu, ktorá zasahuje pod časť chodníka a prístupovej miestnej 

komunikácie v obci 

    

Uznesenie č.344/2018 

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

zriadení v z.n.p 

Schvaľuje: 

Podania žiadosti na SPF ohľadom majetkovo-právneho vysporiadania časti EKN 1611/2 

parcely  patriacej SPF, na základe vyhotoveného geometrického plánu, ktorá zasahuje pod 

časť chodníka a prístupovej miestnej komunikácie v obci    

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 18: Poverenie starostu obce zastupovaním pri: podaní žiadosti majetkovo-

právnemu vysporiadaniu časti EKN 1611/2  parcely  patriacej SPF, na základe 

vyhotoveného GP, ktorá zasahuje pod časť chodníka a prístupovej miestnej 

komunikácie v obci 

                                    

 

Uznesenie č.345/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Poveruje: 

starostu obce zastupovaním pri: podaní žiadosti majetkovo-právnemu vysporiadaniu časti 

EKN 1611/2  parcely  patriacej SPF, na základe vyhotoveného GP, ktorá zasahuje pod časť 

chodníka a prístupovej miestnej komunikácie v obci  

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

 K bodu 19. Schválenie podania žiadosti na SSC  ohľadom majetkovo – právneho 

vysporiadania časti parcely  E 657/1, na základe vyhotoveného GP, na ktorej sa 

nachádza už jestvujúci chodník pozdĺž štátnej cesty 1/19. / návrh na vyhotovenie 

delimitačného protokolu v spomenutej veci 
                             

 Uznesenie č.346/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

podanie žiadosti na SSC  ohľadom majetkovo – právneho vysporiadania časti parcely  E 

657/1, na základe vyhotoveného GP, na ktorej sa nachádza už jestvujúci chodník pozdĺž 

štátnej cesty 1/19. / návrh na vyhotovenie delimitačného protokolu v spomenutej veci 

 
 Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

 
 

K bodu 20: Poverenie starostu obce zastupovaním pri: podaní žiadosti na SSC ohľadom 

majetkovo – právneho vysporiadania časti parcely  E 657/1, na základe vyhotoveného 

GP, na ktorej sa nachádza už jestvujúci chodník pozdĺž štátnej cesty 1/19 /návrh na 

vyhotovenie delimitačného protokolu v spomenutej veci.  

 

Uznesenie č.347/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Poveruje: 

starostu obce zastupovaním pri: podaní žiadosti na SSC ohľadom majetkovo – právneho 

vysporiadania časti parcely  E 657/1, na základe vyhotoveného GP, na ktorej sa nachádza už 

jestvujúci chodník pozdĺž štátnej cesty 1/19 /návrh na vyhotovenie delimitačného protokolu 

v spomenutej veci.  



 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

K bodu21: Schválenie OZ o prijatí úveru vo výške 91 222,55 Eur potrebného na  

prefinancovanie projektu :  Revitalizácia verejného priestranstva pri KD v obci Horovce 

od Prima banky  

                             
Uznesenie č.348/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 
Schvaľuje: 

 Prijatie úveru vo výške 91 222,55 Eur potrebného na  prefinancovanie projektu :  

Revitalizácia verejného priestranstva pri KD v obci Horovce od Prima banky  

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

 

K bodu 22. Schválenie OZ o prijatí úveru vo výške 92 177,78 Eur potrebného na 

prefinancovanie projektu: Rekonštrukcia mosta a výstavby záchytného parkoviska 

v obci Horovce od Primabanky 

 

Uznesenie č.349/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 
 Prijatie  úveru vo výške 92 177,78 Eur potrebného na prefinancovanie projektu: 

Rekonštrukcia mosta a výstavby záchytného parkoviska v obci Horovce od Prima banky 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

Proti:                                0    
 

 

K bodu 23: Rekonštrukcia obecných komunikácií – o PPP projekte 

Informoval starosta obce 

Uznesenie č.350/2018 

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

zriadení v  

Berie na vedomie: 

 Informáciu o rekonštrukcia obecných komunikácií – PPP projekt-upresnenie informácií 

 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

Proti:                                0    

 

 



 

K bodu 24: Možnosť odpredaja varníc v KD 

V KD sa nachádzajú varnice, ktoré  sa používali v bývalom stacionári je možné ich odpredať  
Uznesenie č.351 

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

zriadení v  

Berie na vedomie: 

Možnosť odpredaja varníc v KD 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

 

 

 

K bodu 25: Prerokovanie pripomienky M Džurinu vo veci poplatku za TDO 

 

 Pripomienky p. M Džurinu ohľadom veci poplatku za TDO osôb zdržujúcich sa v zahraničí 

bola prerokovaná. OZ však však podobné pripomineky môže rieširť až pri predkladaníaí 

a schvaľovaní  nového návrhu VZN . 

 

Uznesenie č.353/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Pripomienku M. Džurinu ohľadom  poplatku z TDO 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 
6  poslanci  /Judr. Bereščík,Hotovčín,Ing Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič,                                                                                                  

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

Proti:                                0    

                                                                                                 

 K bodu 26:  Informácia o kandidovaní starostu obce v komunálnych voľbách 2018  

 Starosta obce informoval OZ o tom že  v komunálnych voľbách 2018 bude kandidovať.                                          

Uznesenie č.353/2018 
 

Berie na vedomie: 

Informáciu o kandidovaní starostu obce v komunálnych voľbách 2018 

 
Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 27: Rôzne  

Starosta obec informoval o schválených projektoch Zberný dvor a stojiskov v obci Horovce, 

a Zvýšenie efektívnosti energetických budov v obci Horovce 

 

Uznesenie č.355/2018 

Berie na vedomie: 

Informácie o schválených projektov 

 
 

Z celkového počtu 6 prítomných poslancov sa hlasovania zúčastnili : 

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

Proti:                                 
 

K bodu 28:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesenie prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 29.  Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

Overovatelia:  JUDr.Bereščík  Anton  

                          Maheľová Marcela                                   Erik Timko  v.r.  

                                                                                            Starosta obce:       


