
                  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: 

                                                   19.07.2019 
 

 

Prítomní poslanci:  JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,   Maheľová,  Ing. Rusinkovič, 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 a schválenie uchádzania sa obce o finančnú dotáciu z MVSR z 

operačného programu“ Ľudské zdroje“ na rekonštrukciu a výstavbu obecných 

komunikácií  a finančných nákladov obce s tým súvisiacich 

4. Schválenie financovania neoprávnených nákladov - / omietky, pohľady a iné/ pri 

rekonštrukcii budovy OcU z vlastných zdrojov 

     5. Prerokovanie stavu podnájomných zmlúv a riešenia ďalšieho postupu danej 

situácie 

     6. Informácia o porušovaní práv občiansko- právnych vzťahov  medzi susedmi 

          v obci  

     7. Návrh na schválenie upozornenia na  zabezpečenie údržby pozemkov    

a dodržiavanie zákona č.220/2004 Zb  a 245/2003 Z.z. 

     8. Prerokovanie návrhu zmluvy 15/2019 

     9. Prerokovanie Štatútu obce 

   10. Prerokovanie návrhu zmluvy s firmou EUROVAT 

   11.  Rôzne  

   12.  Návrh na prijatie uznesení 

   13.  Záver                                                                                                 

                                                                                                            

 

 



 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

   Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

konštatoval, že sú prítomní 6 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý bol doplnený  o bod 8 a 9 

Pozmenený program OZ schválilo. 

 

Uznesenie č.86/2019 

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,  Ing. Ľoch,  Maheľová,  Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                Proti: 
                Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

                                            

                          

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

 Za overovateľov zápisnice bol navrhnutí p. Šimko, p. Trusa 

 

Uznesenie č. 87/2019 
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. Šimko, p. Trusa   

  navrhová   komisia:         Ing. Bereščík, Ing. Ľoch       

 

                                                                                           

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

                         Proti: 
                        Zdržal sa: 

 

 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

prečítala p. Kendžurová 

 

 

Uznesenie č.88/2019 

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:    Prerokovanie a schválenie uchádzania sa obce o finančnú dotáciu z MVSR z 

operačného programu“ Ľudské zdroje“ na rekonštrukciu a výstavbu obecných 

komunikácií  a finančných nákladov obce s tým súvisiacich 

 

Uznesenie č.89//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 finančnú dotáciu z MVSR z operačného programu“ Ľudské zdroje“ na 

rekonštrukciu a výstavbu obecných komunikácií  a finančných nákladov obce s tým 

súvisiacich 

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

                        Proti: 

                        Zdržal sa: 

 

                                                                                
 

K bodu 4:    Schválenie financovania neoprávnených nákladov - / omietky, pohľady 

a iné/ pri rekonštrukcii budovy OcU z vlastných zdrojov 

Starosta obce informoval  OZ  o prebiehajúcej rekonštrukcii OcÚ, je však potrebné  

vykonať omietky, pohľady  a tieto sa musia vykonať z vlastných zdrojov.  

   

Uznesenie č.90/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Financovanie neoprávnených nákladov  pri rekonštrukcii budovy OcU z vlastných zdrojov do 

cca 7 000 € 

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

                     Proti:  

                     Zdržal sa:   Šimko 



 

                                                                                           

                        

 

                   

K bodu 5 :   Prerokovanie stavu podnájomných zmlúv a riešenia ďalšieho postupu danej 

situácie 

 Starosta obce podrobne informoval o situácií podnajomníkov na býv. súp. č.112. OZ 

rozhodlo a zaslaní výziev  a vyprataní nehnuteľnosti patriacej Mgr. Furovej  

 

 

Uznesenie č.91/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Vykonať vyzvania pre bývalých podnájomníkov na pozemku  s .č. 112 na vypratane tejto 

nehnuteľnosti  a na nej ležiacich unimobuniek, ktoré sú vo vlastníctve prenajímateľky Mgr. 

Lucii Furovej do 40 dní od doručenia výzvy 

  

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                                    

 

                           

 

 
 



K bodu 6:  Informácia o porušovaní práv občiansko- právnych vzťahov  medzi susedmi 

 V obci Horovce   čoraz viacej dochádza k porušovaniu občiansko-právnych medzi susedmi 

 

Uznesenie č.92/2019 

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 porušovaní práv občiansko- právnych vzťahov  medzi susedmi v obci 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                            

  

 

K bodu 7: Návrh na schválenie upozornenia na  zabezpečenie údržby pozemkov    

a dodržiavane zákona č.220/2004 Zb  a 245/2003 Z.z. 

 V obci Horovce sa čoraz viacej nachádzajú zaburinené pozemky a záhrady starosta obce 

navrhol, aby bol vypracovaný zámer o zabezpečení údržby pozemkov a  dodržiavania zákona 

č.220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy   

 

Uznesenie č.93/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

 

  Zámer spracovania  VZN č.2/2019 o zabezpečení údržby pozemkov  a dodržiavanie zákona 

č.220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej  pôdy v znení neskorších predpisov, 

Zákona č.24/2003 Z.z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného  

prostredia na odstránenie porušovania práv z občiansko - právnych vzťahov obyvateľov obce 

Horovce.   

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

K bodu  8:  Prerokovanie návrhu zmluvy o dielo č.15/2019  

OZ prerokovalo návrh zmluvy s firmou LOMA trade Stropkov  na zhotovenie omietok 

v skladbe s maľbou rozsahu 220 m2 a zhotovenie kancelárskych pohľadov v komplet skladbe 

v rozsahu 100m2 v budove Obecného úradu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č.94/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Zmluvu o dielo č.15/2019   

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: Šimko 

 

 

 

 
K bodu  8:  Schválenie Štatútu obce Horovce 

Návrh štatútu bol poslancom na prerokovanie odoslaný emailom.                        

Uznesenie č.95/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Štatút obce Horovce 

 

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

                 Proti: 

                Zdržal sa:   

 

 

 

                         
                                                                       

 

K bodu  8:  Schválenie návrhu zmluvy s firmou EUROVAT o prenajatí reklamnej 

plochy 

Uznesenie č.96/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

Zmluvu s firmou EUROVAT o prenajatí reklamnej plochy 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:   

 

 

 



 

 

K bodu  9:  Rôzne 

OZ riešilo podujatie venované starším v mesiaci október 

 

                                                                                                                                                                                       
 

 

K bodu 10:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

K bodu 11:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala:                              Kendžurová  Jana 

Overovatelia zápisnice:         p. Trusa, p.Šimko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               Erik Timko: 

                                                                                               starosta obce: 


