
                  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: 

                                                   13.12.2018 

 

 

 

Prítomní poslanci:    JUDr. Bereščík , Ing. Ľoch, , Marjov, Rusinkovič, Maheľová, Šimko, 

Trusa , podľa prezenčnej listiny 

 

   

 

Program: 

 

1.Otvorenie 

a/  Schválenie programu rokovania 

b/ Voľba návrhovej komisie 

c/  Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3.  Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch  na rok 2019 VZN3/2018  

4.  Prerokovanie navrhovanej zmeny zásad odmeňovania poslancov OZ v obci Horovce 

5. Určenie termínu pracovného stretnutia k podujatiu Silvestrovský beh „Horovská 10 

a novoročný ohňostroj  

6. Informácia o momentálnej situácii MAS  

7. Rôzne 

8. Návrh na prijatie uznesení 

9. Záver 

                                                                                                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu l a:       Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Erik Timko, ktorý všetkých 

prítomných privítal a zároveň skonštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 

poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné . Predložil na schválenie program 

rokovania obecného zastupiteľstva , ktorý obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo                                 

Uznesenie č.17/2018 
 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:  
 

 Program  zasadnutia  OZ 

  

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                             Uznesenie č.18/2018 

 

 

K bodu 1 b ac  :  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Maheľovú, p. Marjova, za  

 členov návrhovej komisie  boli určení:  p. Trusa, p. Šimko 

 

Uznesenie č.18/2018 

 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 
  Určuje za :      

                   overovateľov zápisnice:   p. Maheľovú, p. Marjova 

                   navrhová komisia             p. Trusa,        p. Šimko                                                                            

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                                  
 

 

                                

 



K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení 

 

Prečítala pracovníčka Kendžurová   

Uznesenie č.19/2018 

 

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 uzneseni boli splnené 

 

 

                   

 

  

 K bodu 3:  Prerokovanie návrhu VZN 3/2018 o miestnych daniach a poplatkoch  na rok 

2019  

 

 Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli od 28.11.2018 do 12.12.2018 

na pripomienkovanie. OZ po dlhom rokovaní schválilo VZN 3/2018  jednohlasne 

s navýšením poplatku za TKO.. 

    

Uznesenie č.20/2018 

   

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje: 

 

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Horovce na kalendárny rok 2019 

 

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

                      Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

 

                    

 

  

 

 

 

K bodu 4.   Prerokovanie navrhovanej zmeny zásad odmeňovania poslancov OZ v obci 

Horovce 

 Zmeny v zásadách y odmeňovania poslancov sú v tom, že poslancovi  OZ ako aj zástupcovi 

starostu patrí za výkon funkcie rovnaká odmena  100 € v čistom, a jednorázová odmena 

poslancovi OZ, ktorý sa zaslúži  o rozvoj obce vo výške do 350 Eur v čistom   



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

zriadení v z.n.p.. 

 

Uznesenie č.20/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

 

Schvaľuje:     Zásady odmeňovania poslancov 

 
 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:   Šimko                                                            

                                                                                             

 

 

 

K bodu 5: Určenie termínu pracovného stretnutia k podujatiu  

                          „ Silvestrovský beh  „Horovská 10“  

 

 

Obecné zastupiteľstvo uvažovalo o temíne pracovného stretnutia nakoniec sa rozhodlo pre 

termín 28.12.2018 o 18. hodine v KD Horovce 

 

Uznesenie č.22/2018 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Berie na vedomie   : 

  

Určenie termínu pracovného stretnutia k podujatiu silvestrovský beh „ Horovská 10“ 

  na 28.12.2018 o 18. hodine v KD Horovce   

 

 

 Uskutočnenie  termínu  novoročného  ohňostroja  1.1.2019 o 18.00 hodine 

 
  

       

 
         

K bodu 6 . Informácia o momentálnej situácii MAS  

Starosta obce informoval OZ o momentálnej situácii v MAS 

 

Uznesenie č.23/2018 

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 momentálnej situácií v MAS POONDAVIE   

 

 

                                                                                             

                                    
K bodu 7:   Rôzne   

 

V tomto bode p. Šimko zdôraznil,  aby sa riešila situácia na hlavnej ceste, I/19 a to prechod 

pre chodcov a osvetlenie autobusových zastávok, aby nedochádzalo k dopravným nehodám. 

Uznesenie č.24/2018 

 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Navrhuje: 

Riešenie situácie pri štátnej ceste I/19 

  

 

                       

 
 

 

K bodu 13:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 14:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

Overovatelia:  p. Maheľová  

                          p. Marjov                                                

 

 

 

 

                                                                                           Erik Timko  v.r.  

                                                                                            starosta obce:       


