
                  OBEC  HOROVCE 
                                Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 
                              Tel. 0566495731, IČO: 00325198,  e-mail: ouhorovce@stonline.sk            

 

 

 

                                       UZNESENIE 
                                                                        
 

z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Horovce konaného dňa 7. 12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

           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 HK za rok 2018 

16. Diskusia 

17. Záver 

                                                                                                                       

    

 



 

                                Uznesenie č.1/2018 

 
K bodu l a:       Otvorenie zasadnutia 

 

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 

 

 

                                                                          Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  

 
 

                                                

 

                                Uznesenie č.2/2018 
 

 

K bodu 1c:  Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do OZ v obci Horovce 

 

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. 

 

                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  



                                                              

                                                                                                  

 

 

                                Uznesenie č.3/2018 

 
K bodu 2:.   Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 
Program ustanovujúcu OZ 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  

 

                       Uznesenie č.4/2018 

 
K bodu 3:.Poverenie poslanca,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

   

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 
                                      

                                    poveruje  
 
1. 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.  

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  



            

                              Uznesenie č.5/2018 

 
K bodu 4.   Menovanie zástupcu starostu obce 

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 

 

 
 

 

 

                                  Uznesenie č.6/2018 
 

 

 

Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

 
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: 

 

 

 

 

                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  

 

 

 

 

 
 



                                    Uznesenie č.7/2018 

 
 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: 

                                                                               

                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  

                                

                      

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

                                  
                        Uznesenie č.8/2018 

 
 

 

K bodu 7.   Určenie mesačného platu starostu 

 

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 % úväzku +  33 % navýšenie platu  

 

                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  

                                
 

 

  

   

                                           Uznesenie č.9/2018 

 
K bodu 8.    Plán činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2019 

 

 
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: 

                                                                                       
                                                                                                  Erik  Timko 

                                                                                                  Starosta obce:  

 



 

                                  Uznesenie č. 10/2018 

 
K bodu  9:  Schválenie podujatia Mikuláš a potrebných finančných prostriedkov na 

realizáciu tohto podujatia 

 
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: 

                                                                                                           Erik  Timko 

                                                                                                           Starosta  obce 

 

 

 

 

                                  Uznesenie č.11/2018 
 

  

 

K bodu 10: Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a potrebných a potrebných 

finančných prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

 

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  dňa28.12.2018 s  2018 s potrebnými vynaloženými 

prostriedkami na toto podujatie   

  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                                           Erik  Timko 

                                                                                                           starosta  obce 

                                                                                                          



                          Uznesenie č.12/2018 
 

 

 

 K bodu 11: Schválenie podujatia Silvestrovský beh,  Horovská 10,  a 

ohňostroja potrebných finančných prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

 

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: 

 

                                                                                                           Erik  Timko 

                                                                                                           starosta  obce 

 

 

                                

 

                                   Uznesenie č.13/2018 

 
K bodu 12.  Úprava rozpočtu   

 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 
Úpravu rozpočtu  formou rozpočtovým opatrení č.2 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                                           Erik  Timko 

                                                                                                           starosta  obce 

 

                          

 

 

 



 

 

 

                                   Uznesenie č.14/2018 

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

 

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 

 

 

                            

                                       Uznesenie č.15/2018 

 
  

 

K bodu 14 :  Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021 

  

 

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 zverejnení rozpočtu: 

Návrh rozpočtu na roky 2020 -2021 
 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                                           Erik  Timko 

                                                                                                           starosta  obce 

 

 

 

 

 

 

                                   



                                    Uznesenie č.16/2018 

 
K bodu 15.  Prerokovanie odmien poslancov, hlavného kontrolóra a starostu obce za rok 

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 mesiaci 

február  

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

apríl 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                                                                                                          Erik  Timko: 

                                                                                                           Starosta obce:   

 


