
Zápisnica 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Horovciach konaného dňa 

7.12.2018  o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Horovciach   

 

 Program: 

  Úvodné náležitosti 

   a/   Otvorenie zasadnutia 

   b/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   c/  Informácia o výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného           

zastupiteľstva               

 d /  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

       ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom.          

 e/   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 f/   Vystúpenie starostu obce 

2.   Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

3.   Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia    

 obecného zastupiteľstva 

4. Menovanie zástupcu starostu 

5.  Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

6.  Zriadenie komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, ,určenie jej náplne, voľba predsedu  a členov tejto komisie 

7.  Určenie platu starostu obce 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 

9. Schválenie podujatia Mikuláš a potrebných finančných prostriedkov na realizáciu 

tohto podujatia 

10.Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a potrebných a potrebných finančných 

prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

11. Schválenie podujatia Silvestrovský beh,  Horovská 10,  a ohňostroja potrebných 

finančných prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

12.  Úprava rozpočtu   

13. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 

14. Prerokovanie návrhu rozpočtu  na roky 2019 – 2021 

15. Prerokovanie odmien poslancov OZ, starostovi a hlavnému kontrolórovi  za rok 

2018   

16. Diskusia 

17. Záver 
                                                                                                                       

    

 

 
1.   a)   Otvorenie  

Na úvod slávnostného zasadnutia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Rokovanie 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Erik Timko, 

ktorý všetkých prítomných privítal a zároveň skonštatoval , že z celkového počtu  7 



novozvolených poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Celé zasadnutie sa riadilo  

Metodickým pokynom  Ministerstva vnútra SR zo dňa 16.11.2018  a  programom, ktorý 

poslanci dostali v pozvánke. 

 
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  Za zapisovateľa ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určil pracovníčku Janu 

Kendžurovú a za overovateľov zápisnice určil JUDr.  Antona Bereščíka a Ing. Jána Ľocha.                                

Uznesenie č.1/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

  Určuje za :    zapisovateľa  zápisnice:  J. Kendžurovú 

                       overovateľov zápisnice:   JUDr. Bereščíka, Ing. Ľocha 
 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 
c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. 

  
Správu o výsledkoch volieb prečítala predsedníčka  MVK  v Horovciach pani Máriu 

Rusinkovičová a odovzdala novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom OZ 

osvedčenie o zvolení a zablahoželala im.. 

 

 

d/    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

        ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom.     

      

 Nasledoval slávnostný akt zloženia sľubu novozvoleného starostu obce, ktorý  sľub starostu 

obce  prečítal  svojim podpisom ho potvrdil a zároveň prijal insígnie od doterajšieho zástupcu     

 

 

 e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 starosta obce Erik Timo vyzval zvolených poslancov k zloženiu sľubu. Všetci 7 zvolení 

poslanci zložili  zákonom predpísaný sľub a stali sa právoplatnými poslancami OZ 

v Horovciach s hlasom rozhodujúcim.  

  

                                                                                                 

 

f) Príhovor starostu obce  

 

   Novozvolený starosta obce  Erik Timko sa poďakoval predsedníčke MVK  za zabezpečenie 

bezproblémového priebehu komunálnych volieb v našej obci. Ďalej sa poďakoval všetkým 

voličom za ich účasť vo voľbách a osobitne tým, ktorý mu dali svoj hlas a tým aj dôveru na 

výkon mandátu starostu obce. Vyjadril vieru, že nasledujúce štvorročné obdobie bude plniť 

tak, ako to konštatoval vo svojom sľube starostu. Skonštatoval, že obec riadia orgány obce, 



tak ako to je uvedené v paragrafe 10 zákona o obecnom zriadení, a to obecné zastupiteľstvo a 

starosta obce. Vyjadril sa, že ak chceme, aby naša obec napredovala a riešili sa vecné 

problémy, ktoré sa vyskytnú, je bezpochyby potrebné, aby tieto riadiace orgány riadne 

spolupracovali v prospech dobrej veci.  Tiež dodal, že aj on, aj poslanci dostali určitú dôveru 

od občanov, ktorú vyjadrili v hlasovaní a tú by mali do budúcna rešpektovať a napĺňať. 

   Na záver poprial všetkým do nasledujúceho štvorročného obdobia 2018 až 2022 veľa 

zdravia, racionálneho rozhodovania a dobrej spolupráce tak, aby naša obec napredovala a 

väčšina občanov bola spokojná s našou prácou . 

 

Uznesenie č.2/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

A:  Berie na vedomie:   

 

1. výsledky voľby starostu a volieb do OZ 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce p. E. Timku 

 

B: Konštatuje že: 

 

    1.novozvolený starosta obce p. Erik Timko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce  

 

   2. zvolení poslanci OZ    JUDr. Anton               Bereščík 

                                                      Ing. Ján            Ľoch 

                                                     Marcela             Maheľová  

                                                      Martin               Marjov 

                                          Ing.     Radovan            Rusinkovič 

                                                     Rastislav            Šimko 

                                                      Kristián             Trusa 

 

  Zložili zákonom  predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

2.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Starosta obce  skonštatoval , že je prítomných 7 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predložil na schválenie program ďalšieho rokovania 

obecného zastupiteľstva 

 

3.   Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia    

 obecného zastupiteľstva 

4. Menovanie zástupcu starostu 

5.   Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

6.   Zriadenie komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, ,určenie jej náplne, voľba predsedu  a členov tejto komisie 

7.  Určenie platu starostu obce 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 

9. Schválenie podujatia Mikuláš a potrebných finančných prostriedkov na realizáciu 

tohto podujatia 

10.Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a potrebných a potrebných finančných 

prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 



11. Schválenie podujatia Silvestrovský beh,  Horovská 10,  a ohňostroja potrebných 

finančných prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

12.  Úprava rozpočtu   

13. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 

14. Prerokovanie návrhu rozpočtu  na roky 2019 – 2021 

15. Prerokovanie odmien poslancov OZ za rok 2018 a HK obce 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 Uznesenie č.3/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Program ustanovujúceho OZ 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

  V zmysle zákona 369/1990  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 12  -  

odst. 2 ,3,5 a 6  je potrebné poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý v prípade, ak 

starosta alebo jeho zástupca nezvolá obecné zastupiteľstvo / ak toto právo starosta obce stratí  

a zástupca starostu nie je prítomný/. Starosta obce Erik Timko na základe uvedeného navrhol 

poveriť právomocou poslanca obecného zastupiteľstva  Ing. Radovana Rusinkoviča  

 

Uznesenie č.4/2018 

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

zriadení v z.n.p..                                                                                 

  

                                      

                                    poveruje  

 

 poslanca  Ing. Radovana   Rusinkoviča   zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veda, ods.5 tretia  veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

 

 



 

4.Menovanie zástupcu starostu obce 

 Starosta obce menoval podľa počtu získaných voličských za  starostu obce Horovce na 

nasledujúce volebné obdobie m Ing. Radovana Rusinkovič 

Uznesenie č.5/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Berie na vedomie: 

Menovanie zástupcu starostu obce – Ing. Rusinkoviča 

 

 

 

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie obecnej rady. 

Obecná rada je poradným a návrhovým orgánom starostu obce jej členmi sú výlučne poslanci 

OZ.  

Za predsedu OR navrhol  JUDr. Antona Bereščíka  

Za členov OR navrhol:  Kristiána Trusu, Ing. Radovana Rusinkoviča,                                  

Uznesenie č.6/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

A:  zriaďuje     

Obecnú radu   

 

B:  volí 

   Za členov za  obecnej rady      

 

predseda :              JUDr. Anton Breščík 

členovia :               Kristián Trusa, Ing. Radovan Rusinkovič 

 

 

 
Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, určenie jej náplne voľba predsedu a členov tejto komisie. 

    Starosta obce predložil návrh  na zriadení komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov, určenie jej náplne voľba predsedu a členov 

tejto komisie. 

     Podľa  § 15 zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné 

zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné  poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány.   

Členmi komisie môžu byť výlučne poslanci OZ. Za členov tejto komisie navrhol: 

 Predseda:   Kristián  Trusa 

 Členovia:     Ing. Rusinkovič,  JUDr.  Bereščík    

 

Náplňou  práce  tejto  komisie  je preverenie nezlučiteľnosti  a majetkové pomery starostu 

obce – prehodnotenie majetkového priznania.   (Pozn. do 30 dní od zvolenia) 

 

 K bodu  6:   Zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov  

                      a členov    

 

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

zriadení v z.n.p.. 

A:  zriaďuje  

    

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, určenie 

náplne, voľba predsedu a členov tejto komisie  

 

B: volí  

 

Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: p. Trusu 

Členov komisie na ochranu verejného záujmu:  Ing. Rusinkoviča, JUDr.Bereščíka   

 

C: určuje náplň  práce 

 – preverenie nezlučiteľnosti a majetkové pomery starostu obce- prehodnotenie majtetkového 

priznania       

                                                                                          

 
Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                      

 

 



 

 

7. Určenie platu starostu obce.  
     Návrh na určenie platu starostu obce predniesla hlavná kontrolórka Mgr. Anna Kosanová 

Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov  ŠU SR. 

 Za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 alebo  násobku podľa § 4 ods.6 

zákona 253/1994. 

OZ zastupiteľstvo určilo mesačný plat starostu 100% + 33% navýšene platu. /33%  bol vypočítaný 

ako priemer so všetkých  7 návrhov poslancov/   

Uznesenie č.8/2018 

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

v z.n.p. 

 Určuje: 

 

V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

OZ najneskôr 90 dní pred voľbami   mesačný plat starostu  Erika Timku  

Vo výške       100 % uväzku +  33 %  navýšenie platu   

 
 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                      

  

 

  

 

 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019  

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra bol  zverejnený na webovej stránke obce, na OZ ho 

predložila kontrolorka obce Mgr. Anna Kosanová 
                                      

 Uznesenie č.9/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Plán činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2019 

 

 



Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                  

 

 

9.  Schválenie podujatia Mikuláš a potrebných finančných prostriedkov na realizáciu 

tohto podujatia 

 Každoročne sa pre deti organizuje v obci Mikuláš pre deti  tohto roku   to bude 14.12.2018 

v KD  kde pre deti  vystúpia dievčaa z Babysittingu z Košíc z rôznymi hrami a súťažami. 

Uznesenie č. 10/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 Schvaľuje: 

Podujatie pre deti  Mikuláš na 14.12.2018 s potrebnými vynaloženými prostriedkami na toto 

podujatie   
 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                      

 

 

10. Schválenie akcie Horovská kvapka krvi, a potrebných finančných prostriedkov na 

realizáciu tohto podujatia 

  V mesiac december sa pravidelne uskutočňuje aj akcia Horovská kvapka krvi tohto roku sa 

tohto akcia uskutoční 28.decembra 

Uznesenie č.11/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

                                                                                               

Schvaľuje: 

Akciu Horovská kvapka krvi  dňa 28.12.2018 s   potrebnými vynaloženými prostriedkami na 

toto podujatie   

 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                   

 



11. Schválenie podujatia Silvestrovský beh Horovská 10, s ohňostrojom  a potrebných 

finančných prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

Najznámejšie podujatie sa uskutoční aj tento rok na Silvestra 

 Uznesenie č 12/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

   Schvaľuje: 

Podujatie Silvestrovský beh ,“Horovská 10 s ohňostrojom s potrebnými vynaloženými  

finančnými prostriedkami na toto podujatie   

 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

      

 

12. Úprava rozpočtu 

 Odôvodnila p. Rusinkovičová 

 Uznesenie č.13/2018 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením: 

13. Odborné stanovisko HK  k návrhu rozpočtu  roky 2019 -2021 

 Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce.  Odborné stanovisko k nemu 

prečítal konntrolórka obce Mgr. Anna Kosanová 

Uznesenie č.14/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

Berie na vedomie:: 

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu  na roky 2019 -2021 

 

 

14. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019 -2021 

 OZ po prečítaní stanoviska k návrhu rozpočtu schválilo návrh rozpočtu na rok 2019 nvárhy 

rozpočtu na roky 2020 -2021 zobralo na vedomie.  

 Uznesenie č.15/2018 

  

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

zriadení v z.n.p.. 



 Schvaľuje: 

Návrh rozpočtu na rok 2019  

 

 Berie na vedomie 

Informáciu o zverejenení rozpočtu: 

Návrh rozpočtu na roky 2020 -2021 
 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov  Ing. Rusinkovič,,Šimko Trusa 

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

15. Prerokovanie odmien poslancov OZ za rok 2018 a HK obce 

  Na poslednom OZ sa tento bod neprejednal  na tomto zasadnutí po  prerokovaní   schválilo  

OZ poslancom  odmeny vo výške 200 eur čístého, zastupcovi starostu 250 Eur čistého, 

starostovi obce navýšenie platu o 17% v mesiace december a január,  a 15 % v mesiac február 

a marec,  odmenu kontrolórke obce 40 eur mesačne v mesiacoch  december, január, február, 

marec.  

     Zároveň OZ akceptovalo, vzdanie sa odmien poslanca Šimka za obdobie 2019-2022. 
              

                                     

 

Uznesenie č.16/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 Schvaľuje: 

 

Odmenu  poslancom OZ       200 Eur v čistom 

Odmenu zástupcovi starostu  250 Eur v čistom  

 

Navýšenie platu  starostovi obce o 17%  v mesiacoch december, január a o 15% v mesiacoch 

marec a apríl  

Odmenu kontrolórky obce  40 eur mesačne v mesiacoch december, január, február a  marec 

 



 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov Ing. Rusinkovič,,Šimko,Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                                                                                                            
16. Diskusia 

 V diskusii p. Šimko požiadal, aby mal na webovej stránke zverejnený telefónny kontakt, 

a emailovú adresu. 

OZ  sa potom zaoberalo pripravovaným VZN  miestnom poplatku za komunálny odpad, ktorý 

bude prerokovaný na nasledujúcom OZ  

 

 

17. Záver 

Prerokovaním posledného bodu k starosta uzatvoril rokovanie .Všetkým poďakoval za účasť, 

vyjadril  presvedčenie, že spoločnými silami všetkých sa  podarí náročné úlohy, ktoré pred 

nimi stoja zvládnuť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

                                                                                                     Erik  Timko: 

                                                                                                     Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Jana Kendžurová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

JUDr. Anton Bereščík 

Ing.    Ján     Ľoch ľoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


