
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                 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:  07.05.2020 

s programom: 

 

Prítomní poslanci: :    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch, Marjov   Ing. Rusinkovič,    Šimko, Trusa 

 

  z riadneho OZ  Horovce konaného dňa :  07.05.2020 

 

Program: 

 

 

1.     Otvorenie 

          a /  schválenie programu rokovania  

          b/  voľba návrhovej komisie 

          c/   určenie overovateľov zápisnice  

   2.    Kontrola plnenia uznesení 

   3 .   Správa o hospodárení za  I. Q 2020 

   4.    Úprava rozpočtu  

 5.  Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 1/2020 o financovaní MŠ a ŠZ zriadených 

obcou  

 6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska  v obci Horovce 

 7.  Prerokovanie  realizácie osvetlenia prechodu pre chodcov a finančných nákladov 

s tým spojených   

 8. Prerokovanie návrhu zmluvy o spracovaní dokumentácie CO s Ing. Jánom Kočišom 

 9. Prerokovanie možnosti uchádzania  sa o nenávratný finančný príspevok z MVSR   

v rámci výzvy  OPĽZ zameranej na prístup občanov k pitnej vode.   

 10. Informácie  súvisiace  s prijatým opatreniami vo vzťahu ku  COVID 19 v obci 

Horovce 

11. Prerokovanie možnosti neuskutočnenia – zrušenia obecných podujatí 

12. Prerokovanie spôsobu odstránenia pevných prekážok v ochrannom pásme 

obecných komunikácii pre konkrétnymi domácnosťami 

13. Informácia o prideľovaní kompostérov v rámci projektu 

14. Rôzne  / informácia o finančnej kontrole na mieste z PPA v súvislosti s realizáciou 

projektu Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska, informácia o náleze 

hrobky na miestnom cintoríne, informácia  súťaži VO - Traktor,    

   15. Návrh na prijatie uznesení 

   16.  Záver 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 
 

K bodu l a:   Otvorenie  zasadnutia  

Starosta obce v úvode  zasadnutia, privítal prítomných poslancov, konštatoval, že sú prítomní 

6 zo 7 poslancov  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý bol doplnený o body: 

 

 

11. Prerokovanie možnosti neuskutočnenia – zrušenia obecných podujatí 

12. Prerokovanie spôsobu odstránenia pevných prekážok v ochrannom pásme obecných 

komunikácii pre konkrétnymi domácnosťami 

13. Informácia o prideľovaní kompostérov v rámci projektu 

 
  Prítomní poslanci odsúhlasili pozmenený program obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č.169/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:  

Pozmenený program OZ    

 

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

                 Proti: 

                 Zdržal sa: 

 

 

                                            

 

                                

 

 

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

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

boli navrhnutí p. Trusa, a  p. Ing. Ľoch   

Uznesenie č. 170/2020 
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. Marjova, p. Ing Rusinkoviča 

  navrhová   komisia         p. Trusu, Ing. Ľocha 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                  

  

 

K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

Prečítala p. Kendžurová, OZ skonštatovalo, že všetky body v uznesení sú splnené 

Uznesenie č.171/2020 

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 hospodárení za  I.Q  za rok 2020 

Správa o hospodárení bola doručená poslancom OZ spolu s pozvánkou, žiadne dotazy 

a pripomienky k správe neboli zaslané. 

Správu na OZ ešte raz prečítala p. Rusinkovičová, po prečítaní ju OZ zobralo na vedomie  

Uznesenie č.172/2020 
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 I.Q  za rok 2020 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                             

 K bodu 4: Úprava rozpočtu 

P.Rusinkovičová informovala OZ, že je potrebná úprava rozpočtu  v jednotlivých položkách.  

 

Uznesenie č.173/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 Úpravu rozpočtu podľa rozpočtových opatrení č.1 

 
  

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                 

 

 

 

K bodu 5 : Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 1/2020 o financovaní MŠ a ŠZ 

zriadených obcou  

 Návrh VZN č.1/2020 bol zverejnený na pripomienkovane  na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce od 31.03.2020   

Žiadne pripomienky k danému VZN neboli zaznamenané 

 

Uznesenie č.174/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Schvaľuje: 

Návrh  VZN 1/2020 o financovaní MŠ a ŠZ zriadených obcou  

  

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa:  

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                    

 

 

K bodu 6: Návrh VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horovce 

obce 

  

Návrh VZN 2/2020 bol zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli   od 02.04.2020 

pripomienky k tomuto návrhu doložil p. Šimko  a keďže  to je potrebné zapracovať 

s možnosťou upresnenia v článku 14  OZ zobralo návrh na vedomie 

Uznesenie 175/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

 

Návrh VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska , ktoré zároveň ponechá 

v rozpracovaní s možnosťou  upresnení v článku 14.  

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                          

 

K bodu  7:  Prerokovanie  realizácie osvetlenia prechodu pre chodcov a finančných 

nákladov s tým spojených 

Starosta obce informoval OZ o realizácii osvetlenia prechodu pre chodcov v obci, ktorý je 

potrebný, aby nedochádzalo k dopravným nehodám. 

 

Uznesenie č.176/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Realizáciu  osvetlenia prechodu pre chodcov a finančných nákladov vo výške 3500 Eur   

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 K bodu 8:  Prerokovanie návrhu zmluvy o spracovaní dokumentácie CO s Ing. Jánom 

Kočišom 

Starosta obec prečítal návrh zmluvy s Ing. Kočišom ohľadom potrebnej dokumentácie CO, 

ktorú   odbore spracuvávA Ing. Kočiš. 

  Uznesenie č.177/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 návrh zmluvy o spracovaní dokumentácie CO s Ing. Jánom Kočišom 

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

                     Proti: 

                     Zdržal 

 

                                                                                                                              

 

K bodu: 9:  Prerokovanie možnosti uchádzania  sa o nenávratný finančný príspevok z 

MVSR   v rámci výzvy  OPĽZ zameranej na prístup občanov k pitnej vode. 

OZ prerokovalo možnosť uchádzania  sa o nenávratný finančný príspevok z MVSR   v rámci 

výzvy  OPĽZ zameranej na prístup občanov k pitnej vodea to na ulici od č.1 po 38  a od 224 

po 239 . 

 

 Uznesenie č.178/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Berie na vedomie: 

 

možnosť uchádzania  sa o nenávratný finančný príspevok z MVSR   v rámci výzvy  OPĽZ 

zameranej na prístup občanov k pitnej vode.   

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                 

K bodu 10: Informácie  súvisiace  s prijatým opatreniami vo vzťahu ku  COVID 19 

v obci Horovce 

Starosta obce informoval o všetkých prijatých opatreniami vo vzťahu ku  COVID 19 v obci 

Horovce 

 

 Uznesenie č.179/2020 

 

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

zriadení v z.n 

Berie na vedomie: 

 

Informácie  súvisiace  s prijatým opatreniami vo vzťahu ku  COVID 19 v obci Horovce 

 

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

K bodu: 11: Prerokovanie možnosti neuskutočnenia – zrušenia obecných podujatí  

Aj v tomto roku boli plánované  podujatia   dnu matiek a obecné oslavy z dôvodu nepriaznivej 

situácie vo vzťahu ku COVID 19 sa rušia.   

 

Uznesenie č.180/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Doporučuje: 

 

Možnosť neuskutočnenia – zrušenia obecných podujatí  

 

                                                                                

                                                                                                                
 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                                                                   

                          

K bodu 12:  Prerokovanie spôsobu odstránenia pevných prekážok v ochrannom pásme 

obecných  komunikácií pred konkrétnymi domácnosťami  

V obci boli  zaznamenané  pevné aj mobilne prekážky  v ochrannom pásme  u viacerých 

domácnosti, ktoré  môžu  zapríčiniť ohrozenie na živote , zdraví a majetku občanov.  

Uznesenie č.181/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Odporúča: 

 

starostovi obce písomným spôsobom vyzvať konkrétnych občanov obce k okamžitému 

odstráneniu pevných aj mobilných prekážok / kamene, tyče, betónové výrobky a iné 

/v ochrannom pásme obecných komunikácií – ciest,  z dôvodu zabezpečenia  bezpečnosti 

prejazdu motorových i nemotorových vozidiel a peších prechádzajúcich týmito 

komunikáciami. Je takto nevyhnutné učiniť, aby sa  predišlo možnému nechcenému 

ohrozeniu na živote, zdraví a majetku občanov, čoho dôvodom môžu byť umiestnené 

prekážky. 

 Zároveň Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zabezpečiť spracovanie Všeobecne 

Záväzného nariadenia odborne spôsobilou  osobou za účelom správneho regulovania 

povinností, práv a  zákazov súvisiacich so správou a údržbou obecných komunikácií, a za 

účelom možného sankcionovania občanov, ktorí budú svojím konaním porušovať toto 

Všeobecne Záväzné nariadenie obce Horovce. 

 
lasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Marjov,  Ing.  Ľoch,  Maheľová,  Ing. Rusinkovič, Šimko  

                     Proti: 

                     Zdržal sa:  Trusa 

 

                                                                                            

                                    

K bodu: 13:  Informácia o prideľovaní kompostérov v obci Horovce 

Starosta obce presne informoval OZ , o prideľovaní komposterov v obci Horovce z projektu 

kompostery nedostali občania majúci iba zastavané plochy..   

Uznesenie č.182/2020 

 

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 prideľovaní kompostérov v obci Horovce 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                    

K bodu: 13:  Rôzne  / informácia o finančnej kontrole na mieste z PPA v súvislosti 

s realizáciou projektu Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska, informácia 

o náleze hrobky na miestnom cintoríne,   informácia o súťaži VO -  Traktor, 

Uznesenie č.183/2020 

Starosta obce   informoval OZ o finančnej kontrole na mieste z PPA v súvislosti s realizáciou 

projektu Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska, ktorá dopadala dobre, 

taktiež informoval o náleze hrobky ktorá sa našla pri kopaní hrobu pre nebohého p. Mariščáka 

a o verejnej súťaži ohľadom obecného traktora. 

  

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 finančnej kontrole na mieste z PPA v súvislosti s realizáciou projektu 

Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska, 

 -informáciu o náleze hrobky na miestnom cintoríne, 

 -informáciu  súťaži VO - Traktor,    

 

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                                                            

              

                                                                   

                                                                                                                                                                              
K bodu 15:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 16:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:                                  Kendžurová  Jana 

Overovatelia zápisnice:           Marjov, Ing. Rusinkovič 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               


