
                  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: 

                                                   17.01.2019 
 

 

Prítomní poslanci:    JUDr. Bereščík , Ing. Ľoch, ,Ing. 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.  Upresnenie a súhrn informácií k zámeru výstavby  obaľovačky  v katastri obce 

Horovce vedúcimi zamestnancami  Inžinierske stavby  a.s. 

 4. Schválenie Valentínského plesu,  schválenie finančných prostriedkov na usporiadanie 

Valentínského plesu a iných konkrétnosti  

 5. Prerokovanie žiadosti o finančnú  dotáciu z rozpočtu obce Horovce OŠK Horovce 

podanej na Obecný úrad 

6. Prerokovanie potreby investície vo výške cca 700 eur spôsobom zateplenia 

a nanesenia novej omietky na budove, ktorú ma obec v prenájme od Reformovanej 

kresťanskej cirkvi, cirkevný zbor Tušice  

7.  Prerokovanie aktualizačného plánu Programu rozvoja obce 

8.  Rôzne 

9.  Návrh na prijatie uznesení 

10.  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 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva, doplnený o bod 

Prerokovanie  aktualizácie  akčného   plánu  Programu rozvoja obce. 

Program zasadnutia  obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo                                 

 

Uznesenie č.25/2019 

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, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                       Proti: 

                       Zdržal sa:                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                        

 
                                           

                              

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Ing. Rusinkovič, a p. Šimko 

                  

Uznesenie č.26/2019 

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. Ing. Rusinkoviča,  p. Šimka 

navrhová komisia:         p.  JUDr. Bereščíka,p. Ing. Ľocha             

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

                                 

K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení 

 

Prečítala p. Kendžurová, OZ skonštatovalo, že všetky body v uznesení boli splnené. 

 

Uznesenie č.27/2019 

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 uznesení boli splnené 

                                                                                        



K bodu 3:   Upresnenie a súhrn informácií k zámeru výstavby  obaľovní živičných  

zmesí  v katastri obce Horovce vedúcimi zamestnancami  Inžinierske stavby  a.s. Košice 

  

   V katastri obce Horovce na parcele  CKN  č. 872 má spoločnosť Inžinierske stavby a.s. 

Košice, záujem postaviť  výrobné stredisko – obaľovňu živičných zmesí. 

Na OZ boli pozvaní pracovníci Inžinierských stavieb  p. Minčák a  p. Pážák, ktorí podrobne 

podali súhrn informácií ohľadom stavebného  zámeru výrobného strediska. Technológia bude  

pozostávať z moderných zariadení renomovaných výrobcov, ktorí kladú  vysoký dôraz na 

nízku energetickú náročnosť a hlavne nízku environmentalnú záťaž na životné prostredie. 

Plánujú  zariadenie s menovitým výkonom cca 180 t za hodinu, denná produkcia by mala byť 

cca 300 ton / 12 vozidiel s nosnosťou  25 ton/     

  V prípade realizácie výrobného strediska, spoločnosť Inžinierske stavby a.s. ponúka obci 

práce a materiál  v oblasti cestného staviteľstva a taktiež materiál a techniku predmetného 

v strediska v prípade živelných pohrôm počas celej doby pôsobnosti. Na Slovensku sú 

vlastníkmi viacerých takýchto stredísk.   Pracovníci pozvali poslancov OZ aj do obcí 

Hanušovce nad Topľou, alebo  Čotlovo  kde  sú takéto výrobné strediská – obaľovne už  

zrealizované.  

 

Uznesenie č.28/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

Berie na vedomie: 

 

súhrn informácií k zámeru výstavby  obaľovačky živičných  zmesí  v katastri obce Horovce 

vedúcimi zamestnancami  Inžinierske stavby  a.s. Košice 

 
 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                      
K bodu 4.   Schválenie Valentínského plesu,  schválenie finančných prostriedkov na 

usporiadanie Valentínského plesu a iných konkrétnosti  

 

 A j tento rok  OZ bude usporadúvať Valentínsky ples,  termín plesu bude  23.02.2019 so 

začiatkom o 18.hodine, vstupné  bude  25 Eur na osobu, do tanca bude hrať skupina 

Flegment, o výzdobu a stravu sa postará catering Ľubenka. 

Na  finačné náklady na tento ples  OZ schválilo  300 Eur 

 

Uznesenie č.29/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

                             

 

Schvaľuje:   

Valentínsky ples  dňa 23.02.2019 so začiatkom o 18.00 hodine   

a finančné náklady vo výške  300 Eur na usporiadanie Valentínského plesu 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 



 
 

 

  

 

K bodu 5: Prerokovanie žiadosti o finančnú  dotáciu z rozpočtu obce Horovce OŠK 

Horovce podanej na Obecný úrad 

 

OŠK Horovce písomne požiadal  o finančnú dotáciu z rozpočtu obce Horovce k žiadosti boli 

doložené všetky náležitosti podľa platného VZN.  

 

Uznesenie č.30/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje   : 

 Finančnú  dotáciu  OŠK Horovce z rozpočtu obce Horovce na základe žiadosti podanej na 

Obecný úrad  vo výške 3500 Eur 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

 

 
 

                     
 

K bodu 6:  Prerokovanie potreby investície vo výške cca 700 eur spôsobom zateplenia 

a nanesenia novej omietky na budove, ktorú ma obec v prenájme od Reformovanej 

kresťanskej cirkvi, cirkevný zbor Tušice  

 

Obec Horovce má v prenájme budovu od Reformovanej cirkvi, cirkevného zboru Tušice na 

tejto budove je potrebné naniesť novú omietku a zatepliť ju.  OZ sa dohodlo, aby obec 

pomohla pri tejto realizácií. 

 

Uznesenie č.30/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 
 

Schvaľuje:    

investíciu vo výške cca 700 eur  na zrealizovanie  zateplenia a nanesenia novej omietky na 

budove, ktorú ma obec v prenájme od Reformovanej kresťanskej cirkvi, cirkevný zbor Tušice  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

 
                                                                               



 

                                    

K bodu 7:  Prerokovanie aktualizácie akčného plánu Programu rozvoja obce 

 
Program rozvoja obce Horovce je potrebné aktualizovať starosta obce prerokoval 

aktualizovaný  Plán rozvoja obce  s poslancami  OZ a  zároveň informoval OZ o  

príprave akčného plánu rozvoja  okresu Michalovce 

 

 Uznesenie č.32/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:   

Aktualizovaný  akčný plán Programu rozvoja obce prerokovaný poslancami OZ   

 

  

Berie  na vedomie: 

Informáciu o príprave akčného plánu rozvoja okresu Michalovce  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

 

                                                   

                                   
K bodu 8:   Rôzne   

V tomto bode starosta obce upozornil poslancov OZ,  aby sa zúčastňovali brigád  najbližšie  

pri odpratávaní snehu. 

Taktiež odpovedal na dotazy p. Šimku ohľadom vybavenosti v RS , webovej stránky obce  a 

GPS v obci 
 

 

K bodu 9:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 10:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

 Overovatelia zápisnice:  p. Ing. Rusinkovič, 

                                         p. Šimko 

  

 

 

 

                                                                                           Erik Timko  v.r.  

                                                                                            starosta obce:       


