
                  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: 

                                                   15.03.2019 
 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Ľoch,  Marjov, Ing. Rusinkovič,  Šimko,  

podľa prezenčnej listiny 

 

   

Program: 

 

   1.   Otvorenie 

        a/   Schválenie programu rokovania 

        b/  Voľba návrhovej komisie 

        c/   Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Správa o činnosti HL za rok  2018 

5. Správa  o hospodárení za IV. Q 2018 

6. Prerokovanie zmeny  VZN o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa 

malého zdroja  znečisťovania  ovzdušia na území obce  na základe protestu Okresnej 

prokuratúry v Michalovciach    

6. Prerokovanie a  schválenie kúpno- predajnej zmluvy medzi obcou Horovce 

a p. Ing. Šikorom 

7. Prerokovanie  zámeru uchádzania sa o dotáciu na rekonštrukciu 

verejného   osvetlenia  s potrebnou finančnou spoluúčasťou obce 

8.Prerokovanie   možného termínu realizácie akcie  Deň detí 

/  Horovce - Horovčanom / 

9.Prerokovanie a schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  s Ing. Silviou Krakovskou  

v oblasti VO 

10.  Prerokovanie a schválenie zmeny realizácie stavebných prác projektu:              

„Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska v Obci Horovce“ podporeného 

z Programu rozvoja vidieka – Opatrenie 7,  Podopatrenie 7.2. v zmysle zmluvy o NFP č. 

072 KE 130062, a schválenie dofinancovania realizácie tejto zmeny z vlastných zdrojov 

obce v potrebnej výške. 

11. Rôzne 

12. Návrh na prijate uznesení 

13. 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 sú  

prítomní 4 poslanci . Starosta obce skonštatoval, že  obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  Navrhol však, aby bol program zasadnutia pozmenený, aby sa niektoré body 

programu, ktoré je potrebné riešiť za účasti všetkých poslancov presunuli do najbližšieho 

obecného zastupiteľstva. Pozmenený návrh programu predložil Obecnému zastupiteľsvu na 

schválenie.  

Program zasadnutia  obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo                             

 

Uznesenie č.33/2019 
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: Ing. Ľoch,  Marjov  Ing. Rusinkovič, Šimko,  

                 Proti: 

                 Zdržal sa: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                               

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Ing. Ľoch, p. Marjov  do návrhovej komisie boli 

navrhnutí  p.  Ing. Rusinkovič, p. Šimko  

                             

Uznesenie č. 34/2019 

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. Ľoch,  p. Marjov  

                                      p.  Ing. Rusinkovič, p. Šimko  

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

                               

K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení 

Prečítala p. Kendžurová  

OZ skonštatovalo, že všetky body v uznesení boli splnené.             

 

Uznesenie č.35/2019 
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: Správa o činnosti HK za rok  2018 
Správa o činnosti  HK bola doručená  spolu s pozvánkou na  všetkým poslancom obecného 

zastupiteľstva.  

    

Uznesenie č.36/2019 

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 HL za rok  2018 

  

 

 
Hlasovanie:  Za: Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

                            

 

            

                             

 

 

 

K bodu 4.   Správa  o hospodárení za IV. Q 2018 

 

Správu  o hospodárení  za IV.Q bola doručená  poslancom OZ  spolu s pozvánkou. Na OZ na 

dotaz p. Ing. Ľocha  ohľadom položky 633006 – Všeobecný materiál zodpovedala p. 

Rusinkovičová     

 

Uznesenie č.37/2018 

                                                    

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 hospodárení za IV. Q 2018 

 

 

                                                                                             
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 



                                                                                   

 

                           

                                 

 

 

K bodu 5:  Prerokovanie zmeny  VZN o podrobnostiach vo veciach poplatku 

prevádzkovateľa malého zdroja  znečisťovania  ovzdušia na území obce  na základe 

protestu Okresnej prokuratúry v Michalovciach   

  

Dňa 11.02.2019 bol obci doručený protest prokurátorky k VZN 2/2011 o ochrane ovzdušia 

o poplatkoch za znečisťovane ovzdušia malým zdrojmi zo ho dňa 7.12.2009 

 

Uznesenie č.38/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Vyhovuje:    

Protestu prokurátorky OP Michalovce zo dňa 8.2.2019 doručeného 11.2.2019 

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

 

K bodu  6:  Prerokovanie a  schválenie kúpno- predajnej zmluvy medzi obcou Horovce 

a Ing. Šikorom 

Starosta obce predložil autorizovanú zmluvu  v súlade s uznesením č.99/10/2019 medzi 

predávajúcim obcou Horovce a kupujúcim Ing. Šikorom                                   

 

Uznesenie č.39/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

                                

Schvaľuje:   

 

V súlade s uznesením č.396/2018 zo  dňa  26.10.2018   autorizovanú kúpnu  zmluvu 

č.99/100/2019 medzi predávajúcim obcou Horovce  a kupujúcim Ing. Šikorom, ktorej 

predmetom je prevod vlastníckeho  práva z predávajúceho na kupujúceho  na par. CKN  

309/2 v k.ú obce Horovce.  

 

                                                                                             
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

 

                                                                                 

 

 

                                    



K bodu 7:  Prerokovanie  zámeru uchádzania sa o dotáciu na rekonštrukciu 

verejného   osvetlenia  s potrebnou finančnou spoluúčasťou obce   

Informoval  starosta obce   

                            

Uznesenie č.40/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Zámer     uchádzania sa o dotáciu na rekonštrukciu 

verejného   osvetlenia  s potrebnou finančnou spoluúčasťou obce 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko   

                  Proti: 

                 Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

K bodu 8:  Prerokovanie   možného termínu realizácie akcie  Deň detí 

/ Horovce - Horovčanom / 

 

V obci Horovce  sa aj tohto roku  bude pre občanov obce ako aj pre detí podujatie Horovce – 

Horovčanom. OZ rozhodovalo o možnom termíne  a to 27.07.2019  s 90 minutovým 

vystupením FS Šarišanci a rôznymi podujatiami pre deti.  

                               

Uznesenie č.41/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:   

Možný  termínu realizácie akcie „ Horovce – Horovčanom „  27.07.2019  

 

 

 
Hlasovanie:  Za:    Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,  Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 
                                                                                             

                                                                                        

 

K bodu 9:  Prerokovanie a schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  s Ing. Silviou 

Krakovskou  v oblasti VO 

Starosta predložil návrh zmluvy o spolupráci  Ing. Silviou Krakovskou  o poskytovaní 

poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní 

 

Uznesenie č.42/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

návrh  zmluvy o spolupráci  s Ing. Silviou Krakovskou  o poskytovaní poradenských 

a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní 



 

 
Hlasovanie:  Za:    Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,  Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

 

 
K bodu 10: Prerokovanie a schválenie zmeny realizácie stavebných prác projektu:              

„Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska v Obci Horovce“ podporeného 

z Programu rozvoja vidieka – Opatrenie 7,  Podopatrenie 7.2. v zmysle zmluvy o NFP č. 

072 KE 130062, a schválenie dofinancovania realizácie tejto zmeny z vlastných zdrojov 

obce v potrebnej výške 

 

Starosta obce informoval o zmene realizácie stavebných prác projektu:              

„Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska v Obci Horovce“   

 

Uznesenie č.43/2019 

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 zmene realizácie stavebných prác projektu: „Rekonštrukcia mosta a výstavba 

záchytného parkoviska v Obci Horovce“ podporeného z Programu rozvoja vidieka – 

Opatrenie 7,  Podopatrenie 7.2. v zmysle zmluvy o NFP č. 072 KE 130062, a schválenie 

dofinancovania realizácie tejto zmeny z vlastných zdrojov obce v potrebnej výške. 

 

                                                                                            
Hlasovanie:  Za:, Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

 

 
K bodu 11: Rôzne 

 

starosta obce informoval  o pozmenenenom   zbere odpadov v obci a výstavbe zberného 

dvora.  

 Aj v tomto roku sa bude konať podujatie venované matkám,  termín 19.05.2019, na ktorú je 

potrebné vynaložiť určite finančné prostriedky. 

 V ďalšej časti OZ  venovalo  problému, o ktorom sa zmienil p. Šimko už  aj na 

predchádzajúcich OZ prechodu pre chodcov obci,  ktorý nie je osvietený a prekrýva ho 

značka  COOP Jednota . 

    Starosta sa už o danom probléme informoval  a v najbližších dňoch bude zaslaná žiadosť na 

OU Košice, odbor CK a PK ohľadom zmeny umiestnenia prechodu pre chodcov v obci. 

P. Šimko ďalej upozornil, že na  budovu požiarnej zbrojnice  sú potrebné sieťky na okná a na 

obecnom cintoríne by bolo treba odstrániť náraďovňu, pretože  je už schatralá  a  kazí celkový 

vzhľad na cintoríne. 



p. Rusinkovičová prečítala správu o vyhodnotení plesu a Silvestrovského behu a informovala 

o presune časti schválenej dotácie vo výške 1000 Eur pre OŠK Horovce. 

 

 Uznesenie č.44/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:   

Termín akcie Deň matiek  19.05.2019 

Vynaloženie finančných prostriedkov na  realizáciu tohto podujatia 

Presun časti schválenej dotácie vo výške  1000 Eur pre OŠK 

 

                                                                                              
Hlasovanie:  Za:, Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

 

 

Berie na vedomie: 

  

- Informáciu o vyhodnotení plesu a Silvestrovského behu  

- Informáciu o pozmenenom zbere odpadov v obci a výstavbe zberného dvora 

 

 

 

                                                                                             
Hlasovanie:  Za: Ing. Ľoch,  Marjov,  Ing. Rusinkovič,    Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa:                                                                 

                                                                                             

                                                                                                             
                                         

                                 
 

K bodu 12:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 13:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala:    Kendžurová  Jana 

 

 Overovatelia zápisnice:  p. Marjov, Ing.Ľoch, 

                                          

ERIK  TIMKO:                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        starosta obce:       

 

 



 


