
                 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: 

                                                   19.12.2019 

 

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

 

1. Otvorenie 

a/ Schválenie programu rokovania 

b/ Voľba návrhovej komisie c 

c/ Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Informácia o správe auditora 

4. Prerokovanie navýšenia paušalného poplatku právnemu zástupcovi 

5. Prerokovanie odmien 

6. Schválenie čerpania rezervného fondu na investičné akcie s konkrétnym určením 

7. Prerokovanie podrobnosti Valentínského plesu 

8. Rôzne 

9. Návrh na prijatie uznesení 

10. Záver 



 

   K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

kontrolórku obce, ospravedlnil neprítomných poslancov 

Konštatoval, že sú prítomní 4 zo 7 poslancov, ale každú chvíľu  by mala prísť aj. p. Maheľová 

skonštatoval že  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania  . Program rokovania OZ schválilo.  

 

 Uznesenie č.142/2019 
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, Ing. Rusinkovič , Šimko 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

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

 Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí JUDr. Bereščík, Ing. Rusinkovič 

 Do návrhovej komisii boli navrhnutí  p. Šimko  Ing. Ľoch. 

 Uznesenie č. 143/2019 

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

obecnom   zriadení v z.n.p. 

 Určuje za :   

 overovateľov zápisnice: JUDr. Bereščík, Ing. Rusinkovič 

 navrhová komisia : p. Šimko,  Ing. Ľoch. 

 

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

 Proti 

 Zdržal sa: 
 

   

K bodu 2: Kontrola plnenie uznesení 

Prečítala p .Kendžurová Oz skonštatovalo, že všetky body v uzneseniach sú splnené   

Uznesenie č.144/2019 

 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: Informácia o správe auditora 

Zo správou o vykonanom audite  za rok 2018 oboznámil OZ starosta obce. 

  Uznesenie č.145/2019 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

   Berie na vedomie: 

  Správu auditora za rok 2018 

 

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

Proti: 

       Zdržal sa: 

 

 K bodu 4: Prerokovanie navýšenie paušálného poplatku právnemu zástupcovi  

Starosta obce oboznámil OZ s požiadavkou právného zástupcu o navýšenie jeho paušálu 

o 50 Eur. 

 Uznesenie č.146/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

navýšenie paušálného poplatku právnemu zástupcovi na 300 mesačne 
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch, Ing. Rusinkovič , Šimko 

Proti: 

       Zdržal sa: 

 

K bodu 5 : Prerokovanie odmien 

 Tento bod sa presunul z predchádzajúceho OZ v, tomto bode už bola prítomná aj  poslankyňa 

Maheľová. Po hlasovaní  OZ schválilo  poslancom a zástupcovi starostovi odmenu vo výške  

300 eur ,odmenu kontrolórke obce po 30 % v mesiacoch December 2019 až Apríl /2020, po 

20% v mesiac Máj 2020,navýšenie platu starostovi o 20 % za mesiace December 2019 – Apríl 

2020 o 18 % za mesiac Máj 

  

Uznesenie č.146/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

a/ Odmeny poslancom a zástupcovi starostu vo výške 300 Eur 

b/ Odmenu kontrolórke obce po 30 % v mesiacoch December 2019 až Apríl /2020 

po 20 % v mesiaci Máj 2020 



 

 

Navýšenie platu starostovi o 20 % za mesiace December 2019 – Apríl 2020 

o 18 % za mesiac Máj 

 

Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch, Maheľová, Ing. Rusnkovič, 
Proti: 

Zdržal sa: Šimko 

 

    

 

K bodu 6: Schválenie čerpania rezervného fondu na investičné akcie s konkrétnym 

určením 

 Obecný  úrad tvorí rezervný fond, ktorý  je potrebný čerpať na investičné akcie 

s konkrétnym určením  

 Uznesenie č.149/2019 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

a/ použitie rezervného fondu v súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Výstavba 

mosta a záchytného parkoviska“ v obci Horovce z rezervného fondu vo výške 

 10 776, 02 Eur. 

 

b/ použitie rezervného fondu v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Horovce – 

obecný vodovod „ vo výške 25 482,54 Eur 

 

c/ Použitie rezervného fondu v súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Výstavba 

chodníka na štátnej ceste I/19 vo výške 3000 Eur stavebnému dozoru. 

 

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

Šimko Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

K bodu  7:  Prerokovanie  podrobnosti Valentínského  plesu 

 Valentínsky ples sa uskutoční 15. februára, V KS Horovce, so začiatkom o 18. hodine ,   do 

tanca bude hra skupine Flegment ,vstupne 25 eur na osobu.  Je potrebné dohodnúť ešte menu . 

 

Uznesenie  č.150/2019 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 



Schvaľuje: 

informáciu – podrobnosti o Valentínskom plese 15.02.2020 

 

 

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

Šimko Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

 

K bodu: 8: Rôzne 

Keďže v roku 2020 budú nové nálepky na kuko nádoby OZ sa zhodlo na tom, aby staré 

nálepky platili do 29.02.2020.  Taktiež OZ rozhodlo, aby sa aj z našej obce príspelo  

občanom  a rodinám poškodeného   bytového domu v Prešove, ktorý zničil požiar.   

Uznesenie č.152/2019 

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

 obecnom  zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

 

a/ platnosť nálepok zberu odpadu 2019 do 29.02.2020 

 

b/ finančnú pomoc z rozpočtu obce pre rodiny poškodeného bytového domu v Prešove 

v sume 300 EUR na transparentný účet Mesta Prešov zriadený na uvedený účel 

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

Šimko Proti: 

Zdržal sa: 

                                              

                                                                                                

                                                                                                                                                                            
K bodu 23:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 24:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala:                                   Kendžurová  Jana 

Overovatelia zápisnice:           JUDr. Bereščík, Ing. Rusinkovič  

 

                                                                                           

                                                                                                   Erik Timko: 

                                                                                                    Starosta obce: 



 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               


