
                  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: 

                                                   09.04.2019 
 

 

Prítomní poslanci:  JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Marjov,  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. Úprava rozpočtu 

  4. Informácia o určení  odmeny zástupcovi starostu obce  v súvislosti so zmenou      

zákona č. 369/1990 vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 369/1990 podľa § 25.odst.7 tohto zákona. 

  5.   Prerokovanie pozmeneného  návrhu zásad odmeňovania poslancov 

      6.   Prerokovanie možnosti zrušenia opatrovateľskej služby v obci Horovce  

      7.   Prerokovanie návrhu zmluvy o spolupráci v súvislosti s kompletizáciou      

potrebných písomností, dokumentov  a VZN obce  so spoločnosťou MO&AD, s.r.o. so 

sídlom Jesenná 6 Košice 

    8.   Prerokovanie stavu a  možnej zmeny podnájomných  zmlúv 

    9.   Prerokovanie a schválenie uchádzania sa obce o dotáciu na zníženie  energetických 

hodnôt  budovy domu smútku s Enviromentálneho fondu s potrebným financovaním 

obce   

   10. Schválenie VZN 1/2019 
 O Podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia na území obce  

  11. Prerokovanie potreby kúpy chladničky do KD    

  12. Prerokovanie a  schválenie realizácie klimatizácie v budove MKD na základe 

cenovej ponuky  

  13. Prerokovanie možnosti zrušenie skladu CO s následným presunom masiek do 

Okresného skladu Trnave pri Laborci. 



14. Prerokovanie možnej zmeny „ Projekt Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného 

Parkoviska v obci 

15. Realizácia autobusových zastávok na ulici smerom na Tuš Novú Ves 

16. Zakúpenie odsavača pár – digestora do Materskej školy Horovce  

17. Rôzne  / akcia Horovce – Horovčanom,  , info k žiadosti PRV 7.4,  info o začiatku 

realizácie prác na Zbernom dvore,  info  o zlom technickom stave chodníka pri štátnej ceste. 

18.  Návrh na prijatie uznesení 

19. Záver 

 

 

 

                                Uznesenie č.45/2019 

 

K bodu l a:     Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý všetkých prítomných 

privítal  zároveň skonštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní  6 poslanci. 

Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil OZ 

s programom, ktorý p. Trusa doplnil  ešte o body 15 a 16. Pozmenený program OZ schválilo..  

Uznesenie č.45/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:  

 

Pozmenený program  zasadnutia  OZ 

  

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

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

 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Maheľová a p. Trusa  do návrhovej komisie boli  

bol navrhnutí p. JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch 

 

 Uznesenie č. 46/2019 
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. Maheľovú, p. Trusu 

  navrhová   komisia:        JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch    

                                                                               

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



 

 

K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení 

Prečítala p. Kendžurová  

OZ skonštatovalo, že všetky  body v uzneseniach boli splnené. 

 

Uznesenie č.47/2019 

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:  Úprava rozpočtu 

  

 Uznesenie č.47/2019 

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 č.1 -    presunom  medzi položkami  

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 

 K bodu 43: Informácia o určení  odmeny zástupcovi starostu obce  v súvislosti so 

zmenou   zákona č. 369/1990 vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 369/1990 podľa § 25.odst.7 tohto zákona. 

 

Starosta obce o určení  odmeny zástupcovi starostu obce  v súvislosti so zmenou   zákona č. 

369/1990 vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 

podľa § 25.odst.7 tohto zákona. 

 

  Uznesenie č.49/2019  

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 určení  odmeny zástupcovi starostu obce  v súvislosti so zmenou   zákona č. 

369/1990 vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 

podľa § 25.odst.7 tohto zákona. 

 

 

 

 

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

                    Proti: 

                    Zdržal sa: 

 

                                                                                             

 

 

                                       

              

                       

K bodu 6.   Prerokovanie pozmeneného  návrhu zásad odmeňovania poslancov 

 

 Uznesenie č.50/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

pozmenený  návrh zásad odmeňovania poslancov 

  

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                             

                                                                     

                          

K bodu 6:  Prerokovanie možnosti zrušenia opatrovateľskej služby v obci Horovce  

Informoval starosta obce  

 

Uznesenie č.51/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Zrušenie   opatrovateľskej   služby  v obci  Horovce 

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 



                                                                                             

 

 

 

 
K bodu  7:  Prerokovanie návrhu zmluvy o spolupráci v súvislosti s kompletizáciou      

potrebných písomností, dokumentov  a VZN obce  so spoločnosťou MO&AD, s.r.o. so 

sídlom Jesenná 6 Košice 

Spoločnosť MO&AD s.r.o.sa zaoberá  kompletizovaním všetkých potrebných písomností 

dokumentov  a VZN  v obciach 

Uznesenie č.52/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:   

Zmluvu o spolupráci v súvislosti s kompletizáciou  potrebných písomností, dokumentov  

a VZN obce  so spoločnosťou MO&AD, s.r.o. so sídlom Jesenná 6 Košice  na dobu  určitú 

a to na rok od podpisu zmluvy, s predbežným prehodnotením tejto spolupráce v mesiaci 

január 2020 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

K bodu 8:  Prerokovanie stavu a  možnej zmeny podnájomných  zmlúv 

 Podnájomné zmluvy s podnájomníkmi   uzavreté  1.5.2018  skončil je potrebné zmluvy 

predlžiť na základe dodatku 

 

Uznesenie č.53/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

  

Schvaľuje: 

 Predĺženie podnájomných zmlúv na základe dodatku po dobu  3 mesiacov. 

 

                                                                                             
 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 

 
K bodu 9:  Prerokovanie a schválenie uchádzania sa obce o dotáciu na zníženie  

energetických hodnôt  budovy domu smútku s Enviromentálneho fondu s potrebným 

financovaním 

 

Starosta obce informoval o možnosti uchádzania sa obce o dotáciu na zníženie  energetických 

hodnôt  budovy domu smútku s Enviromentálneho fondu s potrebným financovaním 



 

 

 

 

Uznesenie č.54/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:   

uchádzanie sa obce o dotáciu na zníženie  energetických hodnôt  budovy domu smútku 

z Enviromentálneho fondu s potrebným financovaním obce 

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

                                                                                             

                                                                                       

 

 
K bodu 10.  Schválenie VZN 1/2019 

 O podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia na území obce  

  Návrh VZN č.1/2019 bol  zverejnený  na webovej stránke a úradnej tabuli na 

pripomienkovanie. 

 Žiadne pripomenky neboli zaznamenané. 

Uznesenie č. 55/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:   

 

VZN 1/2019 

o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

na území obce Horovce 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                           

                                   

K bodu 11: Prerokovanie potreby kúpy chladničky do KD   

 V KD je potrebná kúpa chladničky nakoľko oprava predchádzajúcej chladničky nie je možná.  

 

Uznesenie č.56/2019 

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

zriadení v z.n.p. 



 

 

Berie na vedomie: 

potrebu zakúpenia chladničky do KD 

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 
K bodu 12:  Prerokovanie a  schválenie realizácie klimatizácie v budove MKD na 

základe cenovej ponuky  

V zadnej budovy je potrebne zrealizovanie klimatizácie v budove MKD  

 

Uznesenie č.57/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie:   

Potrebu realizácie klimatizácie v budove MKD na základe cenovej ponuky  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            

 
K bodu  13:  Prerokovanie možnosti zrušenie skladu CO s následným presunom masiek 

do Okresného skladu Trnave pri Laborci. 

Starosta obce navrhol zrušenie skladu CO s následným presunom masiek do Okresného 

skladu Trnave pri Laborci z dôvodu rekonštrukcie budovy Ocu. 

   

Uznesenie č.58/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:   

 

Zrušenie skladu CO s následným presunom masiek do Okresného skladu v Trnave pri 

Laborci. 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



                                                                                        

                                                                                                             
 

 

 

 

K bodu 14:   Prerokovanie možnej zmeny “Projekt rekonštrukcia mosta a výstavba 

záchytného parkoviska – rozšírenie mosta  

 

Uznesenie č.59/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:   

Realizáciu  zmeny projektu“  Rekonštrukcia mosta -  a výstavba záchytného parkoviska  

zmenu, ktorá súvisí s maximálnym dofinancovaním obce do 13 000 Eur bez DPH. 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                          

                                                                                                              

                                
K bodu 15:   Realizácia autobusových zastávok na ulici smerom na Tušickú Novú Ves 

 Zástavky smerom na Tuš. Novu Ves sú vo veľmi zlom stave je potrebná realizácia. 

 

Uznesenie č.60/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:   

 

Realizáciu autobusových zastávok na ulici smerom na Tušickú Novú Ves  s ďalším 

upresnením termínu realizácie. 

 
                                                                 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                
                                                                                          

 

 

K bodu: 16    Zakúpenie odsávača pár – digestora do MŠ Horovce 

 V kuchyni MŠ nie  je doposiaľ zakúpený odsávač pár.   

 



 

Uznesenie č.61/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:   

Realizáciu  odsavača pár  v kuchyni  MŠ Horovce na základe následného  nacenenia 

a prieskumu trhu. 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                          

                                                                                                              
                                  

 

K bodu: 17    Rôzne 

Starosta obce informoval o pripravovanej akcii Horovce – Horovčanom, a ďalej informoval o 

žiadosti PRV 7.4 a o realizácií prác na Zbernom dvore. 

Taktiež oboznamoval OZ o riešení  väčšieho počtu priestupkov v obci Horovce  

a o zlom technickom stave chodníka na štátnej ceste 

 

Uznesenie č.62/2019 

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 pripravovanej akcii Horovce – Horovčanom 

- Informáciu  k žiadosti PRV 7.4 

- Informáciu o realizácii prác na Zbernom dvore 

- Informáciu o zlom technickom stave chodníka pri štátnej ceste  

- Informáciu starostu obce o riešení väčšieho počtu priestupkov v obci Horovce  

-  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                    

 

 

 

 

                

                                 



 

K bodu 18:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 19:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala:                             Kendžurová  Jana 

 

 Overovatelia zápisnice:    p. Maheľová,p.Trusa 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                             Starosta obce: 


