
                 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: 

                                                   03.12.2019 
 

Prítomní poslanci: :    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Maheľová, Šimko,  Ing. Rusinkovič, 

Trusa 

 

 Program: 

        
      1.  Otvorenie 
        a/  Schválenie programu rokovania 

        b/  Voľba návrhovej komisie 

        c/   Určenie overovateľov zápisnice 

3.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4.   Plán činnosti HL na 1.polrok 2020 

5.   Stanovisko HL k návrhu rozpočtu na rok  2020-2022    

6.  Prerokovanie – schválenie  návrhu  rozpočtu na rok 2020 -2022 

7.  Správa o hospodárení za III.Q 

8.  Prerokovanie – schválenie návrhu zmluvy o poskytovaní auditorských služieb 

s Ing . Jánom Miľovčíkom  

9.  Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 6/2019 – miestne dane 

10.  Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 7/2019 – miestny poplatok 

11.  Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 8/2019 -DZN   

12.  Prerokovanie  -    schválenie návrhu  VZN  9/2019 – o nakladaní s odpadmi  

13.  Schválenie  finančných prostriedkov na zakúpenie ohňostroja 

13.  Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a finančné prostriedky na uskutočnenie  tejto akcie    

14.   Prerokovanie  zámeru  možnej zámeny časti obecných parciel C21/2,.C20/2, s časťou parcely C21/1, ktorá je 

vo vlastnícve J. Farbára 

15.  Odstránenie plechovej búdy na obecnom cintoríne – prerokovanie 

16.  Návrh na zriadenie ďalšej úradnej tabuli v obci – prerokovanie 

17.  Prerokovanie potreby nového VZN o správe cintorína a poplatkov  

18.  Prerokovanie  žiadosti o dotáciu od OŠK Horovce  

19.  Informácia -  prerokovanie sťažnosti D. Guľášovej – zástupca časti rodičov, ktorých detí navštevujú MŠ 

Horovce  

20.  Prerokovanie schválenie   financovania neoprávnených výdavkov realizácie projektu Rekonštrukcia  domu 

smútku z vlastných zdrojov obce 

     21.  Rôzne: informácie:  realizácia  chodníka, pridelenie dotácie na silvestrovský beh  

             z RPV  Úradu  vlády SR, nákup detských postieľok do MŠ Horovce ,    prerokovanie čerpania rezervného 

fondu  a ostatných peňažných fondov z minulých rokov na financovanie kapitálových výdavkov projektov: /Výstavba 

chodníka, výstavba časti vodovodu, rekonštrukcia  domu smútku, rekonštrukcia mosta, rozšírenie parkovacej 
plochy, údržba obecných komunikácií/ 

     22.  Návrh na prijatie uznesení 

     23.  Záver 

 

 

 

 

 

 



K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

kontrolórku obce.  

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

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý poslanec JUDr. Bereščík doplnil o bod 

schválenie odmien poslancov   Pozmenený program OZ schválilo. 

       
Uznesenie č.120/2019 

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 ,Trusa, Šimko  

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

  

                         

                                    

 

                                

  

 

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing .Ľoch a Ing. Rusinkovič do návrhovej komisie 

boli navrhnutí  p. Trusa, a JUDr. Bereščík 

  

Uznesenie č. 121/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

  Určuje za :  

 

  overovateľov zápisnice:   Ing.  Ľocha, Ing.  Rusinkoviča 

  navrhová   komisia:         p. Trusa, JUDr. Bereščík     

                                                                                             

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení 

 

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

 

Uznesenie č. 122/2019 

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: Plán činnosti HK na 1.polrok 2020 

Plán činnosti KH bol zverejnený na webovej stránke obce, hlavná kontrolórka ho OZ prečítala 

 

Uznesenie č.123/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Plán činnosti  HK na 1.polrok 2020 

 

 

 

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

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4:    Stanovisko HL k návrhu rozpočtu na rok  2020-2022    

 Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce, hlavná kontrolórka k nemu prečítala 

svoje stanovisko  

 

Uznesenie č.124/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie: 

 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2020 -2022 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

    

 

                      

K bodu 5 :  Prerokovanie schválenie  návrhu rozpočtu na rok  2020 - 2022   

Uznesenie č.125/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Návrh rozpočtu na rok 2021 -2022 

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

                 Proti: 

                 Zdržal sa: 

 
 

 

 

Schvaľuje: 

Návrh rozpočtu na rok 2020   

 
 

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

                     Zdržal sa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

                           

                                   

K bodu 6:  Správa o hospodárení za III.Q 

 

Správa o hospodárení bola poslancom odovzdaná spolu s pozvánkou  žiadne dotazy ani 

pripomienky k nej neboli zaznamenané. P.. Rusinkovičová správu OZ ešte raz prečítala 

a zároveň odpovedala na otázky p. Trusu ohľadom položky cestovné a odmeny 

 

Uznesenie.č.126/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 Správu o o hospodárení za III.Q. 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

K bodu  7:  Prerokovanie – schválenie návrhu zmluvy o poskytovaní auditorských 

služieb  Ing . Jánom Miľovčíkom  

Starosta obce predložil návrh zmluvy o poskytovaní auditorských služieb Ing. J. Miľovčíkom   

  

 

Uznesenie.č.126/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Návrh zmluvy o poskytovaní auditorských služieb  s Ing. Jánom Miľovčíkom na  rok 2019 

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

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 K bodu: 8: Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 6/2019 – miestne dane na území 

obce Horovce 

Návrh VZN bol  zverejnený  webovej stránke a úradnej tabuli  od 14.11 2019.do 30.11  2019 

na pripomienkovanie. Žiadne pripomienky k návrhu  neboli. 

 

Uznesenie č.12//2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Schvaľuje: 

   

návrh  VZN 6/2019 – miestne dane na území obce Horovce 

 

                                                                                             

 
 

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

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

 

 
 

 

 

  

 

 

K bodu 9:  Prerokovanie – schválenie návrhu VZN 7/2019 – miestny poplatok  

Návrh VZN 7/2019 bol  zverejnený  webovej stránke a úradnej tabuli  od 14.11 2019.do 30.11  

2019 na pripomienkovanie.  OZ  navrhlo poplatok za TKO zvýšiť  na 12 eur  a u PO na 50 

Eur.  

 

 

Uznesenie č.129/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

 

Schvaľuje: 

Návrh  VZN 7/2019 – miestny poplatok na území obce Horovce 

   

 

 

 

 

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

                     Zdržal sa: 



                                                                   

 

 

                                                     

 

K bodu 10:  Prerokovanie  schválenie návrhu VZN 8/2019o dani z nehnuteľnosti na 

uzemí obce Horovce. 

 

Návrh VZN 8/2019 bol  zverejnený  webovej stránke a úradnej tabuli  od 14.11 2019.do 30.11  

2019 na pripomienkovanie. Žiadne pripomienky k danému návrhu neboli. 

 

Uznesenie č.130/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:   

 

Návrh VZN  8/2019  - o daní z nehnuteľnosti na území obce Horovce 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                     

 
K bodu 11:  Prerokovanie  schválenie návrhu VZN 9/2019 o nakladané s komunálnym 

odpadom 

Návrh VZN 9/2019 bol  zverejnený  webovej stránke a úradnej tabuli  od 14.11 2019.do 30.11  

2019 na pripomienkovanie. 

OZ po rokovaní  schválilo zmenu sa ustanovena vo § 3 a 4, za ustanovene § 4 sa vkladá nový 

§5 a ustanovenia od pôvodného § 5 sa prečíslujú ako §6.   

Uznesenie č.131/2019  

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

 V návrhu VZN 9/2019 zmenu sa ustanovenia  vo  §3 a §4, za ustanovenie §4 sa vkladá nový 

§5 a ustanovenia od pôvodného §5 sa prečíslujú ako §6  

 

 

 Schvaľuje 

 nasledujúce; nové znenie §3, §4, §5: 

§3 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 
(1) Pôvodca komunálneho odpadu pred uložením zmesového komunálneho odpadu do určených 

zberných nádob vytriedi komunálny odpad podľa jednotlivých zložiek komunálneho odpadu  

a zmesový komunálny odpad ukladá do nádob určených na zmesový komunálny odpad už 



zbavený od ostatných zložiek komunálneho odpadu, s ktorými nakladá a ktoré uskladňuje, 

alebo odovzdáva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.  

 

(2) Pôvodca odpadu dodržiava systém nakladania so zmesovým komunálnym odpadom upravený 

ustanoveniami tohto nariadenia a zhromažďuje zmesový komunálny odpad do zberných 

nádob určených ustanoveniami tohto nariadenia.  

 

(3) Pre zmesový komunálny odpad[1] je v obci zavedený systém zberu: 

a) bez zavedenia množstvového zberu, ak pôvodcom odpadu je fyzická osoba,[2]  

b) zavedením množstvového zberu,[3] ak pôvodcom odpadu je právnická osoba, alebo 

podnikateľ.[4]   

(4) Vývoz zmesového komunálneho odpadu je na území obce zabezpečený:  

a) priebežne a pravidelne 1x za 14 dní zo zberných nádob prostredníctvom zmluvného 

partnera obce pre zber zmesového komunálneho odpadu bez zavedenia množstvového 

zberu,  

b) v individuálne určených intervaloch zo zberných nádob prostredníctvom zmluvného 

partnera obce pre zber zmesového komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom 

zbere.     

 

(5) Pôvodca odpadu zapojený do zavedeného množstvového zberu oznámi obci interval vývozu 

odpadu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

(6) Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom je súčasťou poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

 

§4 

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad 

 
(1) Pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu bez zavedenia množstvového zberu sú 

pre pôvodcov odpadu v obci  určené zberné nádoby: 

a) pre rodinné domy: KUKA zberné nádoby  

1. s objemom 120 l označené jednou registrovanou nálepkou,  

2. s objemom 240 l označené dvoma registrovanými nálepkami, 

b) pre bytové domy: veľkoobjemové zberné nádoby s objemom 7 m3 pre každý bytový dom, 

ak sa spoluvlastníci bytového domu nedohodnú ináč. 

 

(2) Pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere sú 

pre pôvodcov odpadu v obci  určené zberné nádoby: KUKA zberné nádoby s objemom 120 

l, alebo s objemom 240 l. 

                                                 
[1] §80 odsek 4 zákona o odpadoch 
[2] fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená 

užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 

území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 
[3] §80 odsek 8 zákona o odpadoch 
[4] právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 

účel ako na podnikanie; podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania 



 

(3) Pôvodca odpadu zapojený do zavedeného množstvového zberu oznámi obci výber zbernej 

nádoby v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

 

§5 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

 
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú súčasťou miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Pôvodca odpadu náklady na zakúpenie 

zbernej nádoby pre zmesový komunálny odpad znáša sám. 

 

(2) Pôvodca odpadu si zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad zabezpečí v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia a každú zbernú nádobu označí príslušným počtom 

registrovaných nálepiek podľa objemu zbernej nádoby, v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia.  

 

(3) Registrovaná nálepka je platná jeden kalendárny rok a pôvodca odpadu ju obdrží od obce za 

podmienok upravených ustanoveniami tohto nariadenia.   

 

(4) Označenie zbernej nádoby príslušným počtom registrovaných nálepiek je podmienkou pre 

vývoz odpadu zmluvným partnerom obce. 

 
(5) Registrovaná nálepka je súčasťou poplatku za komunálne odpady pre 1 – 4 členov domácnosti 

v rodinnom dome. V prípade potreby si domácnosť s počtom najviac štyroch členov  môže 

od obce dokúpiť na ďalšiu zbernú nádobu aj ďalšiu registrovanú nálepku v kalendárnom 

roku v hodnote 48,00 €. 

 

(6) Pre zhromažďovanie a vývoz zmesového komunálneho odpadu bez zavedenia množstvového 

zberu je pre 5 a viac členné domácnosti v rodinných domoch určený počet zberných nádob: 

a) pre 5 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l označené 

registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l označená dvoma 

registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady je jedna registrovaná 

nálepka, druhú registrovanú nálepku si pôvodca odpadu zakúpi od obce v hodnote 36,00 

€, 

b) pre 6 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l označené 

registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l označená dvoma 

registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady je jedna registrovaná 

nálepka, druhú registrovanú nálepku si pôvodca odpadu zakúpi od obce v hodnote 24,00 

€, 

c) pre 7 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l označené 

registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l označená dvoma 

registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady je jedna registrovaná 

nálepka, druhú registrovanú nálepku si pôvodca odpadu zakúpi od obce v hodnote 12,00 

€, 

d) pre 8 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l označené 

registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l označená dvoma 



registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady sú dve registrované 

nálepky. 

 

(7) Pôvodca odpadu môže v prípade potreby zakúpiť od obce aj zberné vrecia s objemom 120 l 

označené nálepkou zmluvného partnera obce pre prepravu komunálnych odpadov v cene 

2,00 €/ ks.  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

 

 
K bodu 12:  Schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie ohňostroja 

 

Aj v roku 2020 sa uskutoční novoročný ohňostroj o 18. hodne pri KD v Horovciach. 

 

Uznesenie č.132/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 
Schvaľuje:   

 Realizáciu novoročného ohňostroja v 1.deň v roku  o 18.hodine a finančný príspevok spojený 

s realizáciou tejto akcie do výšky  400 €. 

 

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

                     Zdržal sa: 

 
 

                                                                                    

                                                                                                             

  
K bodu  13:  Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a finančné prostriedky na 

uskutočnenie  tejto akcie  

P.  Rusinkovič navrhol aby, aj tohto roku pokračovalo dňa 27.12.2019 podujatím  Horovská 

kvapka krvi o 8. hodine ráno.   

 

Uznesenie č.133/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 
Schvaľuje:   

Usporiadanie akcie Horovská kvapka  na deň 27.12.2019 od 8. hodiny ráno    

  

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

                     Proti: 
                      Zdržal sa: 



                                                               

 

K bodu 14:     Prerokovanie  zámeru  možnej zámeny časti obecných parciel 

C21/2,C20/2, s časťou parcely C21/1, ktorá je vo vlastníctve J. Farbára 

Z dôvodu výstavby chodníka a vodovodu je potrebná zámena časti obecných parciel 

C21/2,C20/2, s časťou parcely C21/1, ktorá je vo vlastníctve J. Farbára. Rodina Farbarová 

s touto zámenou súhlasila. 

 

Uznesenie  č.134/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie:   

Zámer  možnej zámeny časti obecných parciel C21/2,.C20/2, s časťou parcely C21/1, ktorá je 

vo vlastníctve J. Farbára 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                                                          

    

 

 

K bodu 15:  Odstránenie  plechovej búdy na obecnom cintoríne -  prerokovanie–  

Na návrh poslanca Šimka OZ  sa zaoberalo aj tým, aby sa plechová búda na obecnom 

cintoríne odstránila, nakoľko je v zlom stave a aj  kazí celkový vzhľad na cintoríne. 

OZ sa dohodlo, že s týmto odstránením  za začne v jarnom období  

 

Uznesenie 135/2019 

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 odstránení plechovej búdy na obecnom cintoríne v jarnom období  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                                                                 

          

                               
 

 

 

 

 

 

                              



                                                   

K bodu 16: Návrh na zriadenie ďalšej úradnej tabuli v obci – prerokovanie 

 Na návrh poslanca Šimka OZ  sa zaoberalo aj tým, aby sa zradila ďalšia úradná tabuľa 

v obci.  

OZ sa dohodlo, že  so zradením tejto tabule sa začne v jarnom období 
 Uznesenie č.136/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Návrh na zriadenie ďalšej úradnej tabuli v obci Horovce v jarnom období 

  

 

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

                   Zdržal sa: 

                                                                  

                                                                                                                
                   

 

K bodu 17:  Prerokovanie potreby nového VZN o správe cintorína a poplatkov 

 OZ sa v tomto bode zaoberalo na návrh p.Šimka aj tým, že v budúcom období je potrebné  

spracovať kompletné VZN o správe cintorínov  a poplatkov  

  

Uznesenie č.137/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Berie na vedomie: 

Potrebu spracovanie kompletného VZN o správe cintorína a poplatkov 

 
 

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

                 Zdržal sa: 
 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

K bodu 18:    Prerokovanie  žiadosti o dotáciu od OŠK Horovce  

OŠK  sa obrátil so žiadosťou o dotáciu  vo výške 3500 Eur na rok 2020 

 

Uznesenie č.138/2019 

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

zriadení v z.n.p.  

 

  



Schvaľuje: 
Žiadosť o dotáciu o výške 3500 Eur pre OŠK Horovce pre rok 2020 

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                                                                                           

                
K bodu 19:  Prerokovanie  žiadosti D. Guľášovej 

Starosta obce prečítal OZ sťažnosť D. Guľášovej ako zástupcu časti rodičov, ktorých deti navštevujú 

Materskú školu v Horovciach. Ohľadom zlého stavu exteriéru aj interiéru Materskej školy Horovce. 

Uznesenie č.139/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

 

Berie na vedomie: 

 Sťažnosť p. Denisy Guľášovej ako zástupcu časti rodičov, ktorých detí navštevujú  MŠ v 

Horovciach 

 

 

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

                     Zdržal sa: 

 
 

 

                                                                                      

                                                                                                               

 

                                                  

                                        
K bodu 20 : Prerokovanie  - schválenie   financovania neoprávnených výdavkov 

realizácie projektu Rekonštrukcia  domu smútku z vlastných zdrojov obce 

 Starosta obce informoval a realizácii projektu Rekonštrukcia  domu smútku na realizáciu  sú 

potrebné aj financie z vlastných zdrojov obce Horovce. 

 

Uznesenie č.140/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

financovanie neoprávnených výdavkov realizácie projektu Rekonštrukcia  domu smútku 

z vlastných zdrojov obce vo výške 12 500 € 

 
 

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

                     Proti: Šimko 

                     Zdržal sa: 
 



 

                                             

K bodu 21 :  Rôzne 

 

a/  realizácia  chodníka 

b/  pridelenie  dotácie na silvestrovský beh z RPV UVSR 

c/   nákup detských postieľok do MŠ Horovce 

d/  prerokovane čerpania rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov 

projektov   
  

 

 Starosta obce informoval o realizácií chodníka na hlavnej ceste, ktorý už čoskoro bude hotový. 

Taktiež predložil OZ  katalógy s detským postieľkami, ktoré sú potrebné zakúpiť do Materskej školy 

v Horovciach. 

Taktiež informoval o pridelení dotácií na Silvestrovský beh z rezervy predsedu vlády SR. P. 

Rusinkovičová navrhla, aby sa financovanie kapitálových výdavkov projektov čerpalo z rezervných 

fondov. 

P. Bereščík nakoniec navrhol, aby sa bod prerokovanie odmien už neprerokovával z dôvodu 

nedostatku času na tomto OZ 

  

Uznesenie č.41 /2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

 

a/ Informáciu a realizácii chodníka na hlavnej ceste 

 
 

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

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

 

 

b/ Pridelenie dotácie na Silvestrovský  beh  z rezervy  predsedu vlády SR  vo výške 3000 € 

 
 

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

                     Zdržal sa: 

 

 

Schvaľuje: 

c/  nákup detských  postieľok  do MŠ Horovce 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

Schvaľuje: 

 

 d/ Použite rezervného a ostatných peňažných fondov v súvislosti s realizáciou investičných 

akcíí v roku 2019 podľa priloženej  prílohy 

 



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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

                                                                                                 
                                                                              

                                                                                                                                                                         
K bodu 22:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 23:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala:                                  Kendžurová  Jana 

Overovatelia zápisnice:           Ing. Ľoch,  Ing. Rusinkovič 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                              Erik  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

  

: 


