
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                 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:  25.06.2020 

s programom: 

 

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

Šimko, Trusa 

 

  z riadneho OZ  Horovce konaného dňa :  25.06.20200 

 

  Program: 

 

 

  

1.  Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Plán činnosti Hlavného kontrolóra 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

5. Prerokovanie a schválenie  záverečného účtu 

6. Výročná správa obce Horovce 

7.  Ponuka spôsobu rekonštrukcie obecných komunikácií spoločnosťou Bitunova 

8.  Prerokovanie požiadavky realizácie  uličkového turnaja 

9. Informácia o zaslaní výzvy na odstránení prekážok konkrétnym obyvateľom 

10. Prerokovanie VZN 2/2020   o pohrebisku 

11. Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy o hrobových miestach  

12. Schválenie VZN 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty obci a ochrany verejnej 

zelene na území obce 

13. Prerokovanie a  schválenie povodňového plánu záchranných prác 

14. Prerokovanie možnosti určenia právneho vzťahu medzi J. Kováčom Horovce 38 

a obcou Horovce  v časti parcely vo vlastníctve obce za účelom zriadenia vjazdu 

k novému domu 

15. Informácia o možnosti zúčastniť sa akcie Horovecká varecha, v obci Horovce okres 

Púchov 

16. Doplnenie členov komisie VZ 

17., Rôzne  

18. Návrh na prijatie uznesenia 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 
   

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

všetci poslanci  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý bol doplnený o bod 16 doplnenie 

členov komisie  VZ  

 

Uznesenie č.184/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Schvaľuje:  

 program OZ  doplnený o bod 16 

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

                           Proti: 
                        Zdržal sa: 

 

 

                                                                                     

                        

                                                                

 

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

Za overovateľov zápisnice bol navrhnutí p. Maheľová, p.Šimko  do návrhovej komisie boli 

zvolení  JUDr. Bereščík, p.Trusa 

 

 Uznesenie č. 185/2020 

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. Maheľová, p. Šimko 

  návrhová komisia:           JUDr.  Bereščík,   Trusa 

           

 

                                                                                             

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

                                                                   

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

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

 

Uznesenie č.186/2020  

 

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:  Plán činnosti HK  

Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2020, ktorý bol zverejnený a zaslaný poslancom. Po oboznámení sa s týmto 

Návrhom poslanci nemali žiadne námietky ani otázky a návrh schválili bez pripomienok. 

Uznesenie č.187/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 

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

                          Proti: 

                          Zdržal sa: 

 

 

 

K bodu 4: Stanovisko HK k záverečnému účtu 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019 obdŕžali poslanci e-mailom, 

preštudovali si ho, nemali k nemu žiadne pripomienky ani otázky. Vzali toto stanovisko na 

vedomie. 

                            

Uznesenie č.188/2020 

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 záverečnému účtu 

   

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                                    

K bodu 5 : Prerokovanie a schválenie  záverečného účtu za rok  2019 

Návrh Záverečný účet za rok 2019 obdŕžali poslanci tiež formou e-mailu. Poslanci  k nemu 

nemali žiadne  pripomienky 

Uznesenie č.189/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

a/   Záverečný  účet za rok 2019 a  celoročné   hospodárenie bez výhrad 

b/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

39 813,09 €  

  

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

                          Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

                                                                       

                                     

K bodu 6: Výročná správa obce   

 Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa 

už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená 

o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná 

správa sa berie na vedomie.  

Uznesenie 190/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Berie na vedomie: 

Výročnú správu obce   

 
 

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

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

 

 

 

                             

 

K bodu 7: Ponuka spôsobu rekonštrukcie obecných komunikácií spoločnosťou Bitunova 

a.s.      

O spôsobe rekonštrukcie obecných komunikácií informoval starosta obce                    

 

 

Uznesenie č.191/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

  

 

Berie na vedomie: 

Ponuku spôsobu rekonštrukcie obecných komunikácií spoločnosťou Bitunova 

  

 

 

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

                        Proti: 

                        Zdržal sa: 

 

 

 

K bodu 8: Prerokovanie požiadavky realizácie  uličkového turnaja 

Každoročne sa v obci  Horovce konal jánsky  uličkový futbalový turnaj, po prerokovaní OZ  

turnaj schválilo aj tohto roku v mesiaci júl za dodržania tohto času  platných usmernení 

a predpisov RÚVZ 

 

Uznesenie č.192/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Akciu futbalový uličkový turnaj za  dodržania  toho času platných usmernení  a predpisov 

RÚVZ 

  
 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                             

 

K bodu:9  Informácia o zaslaní výzvy na odstránenie prekážok konkrétnym obyvateľom 

Boli odoslané a prekážky boli z ochranného pásma obecnej komunikácie  včas 

odstránené. 

 

Uznesenie č.192/2020 

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 zaslaní výzvy na odstránenie prekážok z ochranného pásma obecnej 

komunikácie konkrétnym obyvateľom.. 

 

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

                          Proti: 

                          Zdržal sa: 

 

 

 

K bodu 10: Prerokovanie VZN 2/2020  o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

Prevádzkový poriadok pohrebiska  VZN2/2020, stanovuje  prevádzkový poriadok pohrebiska 

v obci Horovce. Návrh VZN 2/202  bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom ustanovenej 

lehote. 

Uznesenie č.194/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 

VZN 2/2020   o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

 

  

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

                         Proti: 

                        Zdržal sa: 

 

             

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu: 11: Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy o hrobových miestach 

 

Návrh zmluvy    o hrobových miestach predložil starosta obce OZ návrh po prerokovaní 

schválilo. 

 

Uznesenie č.195/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Návrh nájomnej zmluvy o hrobových miestach  

                                                                                      

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                           
 

 

 

K bodu 12:  Prerokovanie a schválenie VZN 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci 

 Návrh VZN 3/2020  bol zverejnený na úradnej  a na webovom sídle na pripomenkovanie 

v zákonom ustanovenej lehote. 

 

 Uznesenie č.196/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 

VZN 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci 

 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu: 13:  Prerokovanie a schválenie povodňového plánu záchranných prác 

Návrh Povodňového plánu bol  elektronicky doručený všetkým poslancom OZ . Bol OZ 

jednohlasne schválený                              

 

Uznesenie č.197/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 

Povodňový plán záchranných prác 

 

 

 

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

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu: 14:  Prerokovanie možnosti určenia právneho vzťahu medzi J. Kováčom 

Horovce č.d 38 a obcou Horovce  v časti parcely vo vlastníctve obce za účelom zriadenia 

vjazdu k novému domu 

Starosta obce informoval  o žiadosti J. Kováča o možnosti určenia právneho vzťahu medzi J. 

Kováčom Horovce č.d 38 a obcou Horovce  v časti parcely vo vlastníctve obce za účelom 

zriadenia vjazdu k jeho  novostavbe 

Uznesenie č.198/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

 

Usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov za účelom zriadenia vjazdu na časti parcely 

 CKN 44 v stave EKN 116/2  parcely v k.ú. obce Horovce, pánom Jurajom Kováčom č.d.38 

formou dlhodobého prenájmu v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tohto 

zámeru 

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

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

K bodu 15: Informácia o možnosti zúčastniť sa akcie “ Horovecká varecha“, v obci Horovce 

okres Púchov 

V obci Horovce  v okrese Púchov sa organizuje akcia   Horovecká varecha kde je možnosť 

zúčastniť sa v súťaži o varení guľašu. OZ  zhodnotilo že v rovnakom termíne sa uskutoční aj 

uličkový turnaj takže nebude možné sa zúčastniť akcie.                              

 

   Uznesenie č.199/2020 

 

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 možnosti zúčastniť sa akcie“ Horovecká varecha,“ v obci Horovce okres 

Púchov 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

K bodu  16 : Doplnenie členov komisie Verejného záujmu 

Komisia VZ je zložená z troch poslancov, do najbližšieho OZ je potrebné na návrh poslanca 

Trusu preveriť stav tejto komisie 

 

 

 

Uznesenie č.200/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Doporučuje: 

 

Preveriť stav komisie Verejného záujmu do najbližšieho OZ 

 
 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

  K bodu 17:  Rôzne. 

 V tomto bode starosta obce informoval o zbere nebezpečných odpadov a kuchynských 

olejov, ktoré sa v obci  budú prevádzať od 1.7.2020 taktiež informoval  o otvorení Zberného 

dvora v obci  o proteste prokurátora zo dňa 25.6. 2020 o návrhu zrušenia VZN 1/2017   

 o realizácii osvetlenia na prechode pre chodcov a  o uzatvorení zmluvy o poskytovaní 

služieb v oblasti triedeného zberu, dodatku č. 3 a dodatku č.4 so spoločnosťou FURA. s.r.o. 

 

                                 

Uznesenie č.201/2020 

 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 zbere nebezpečných odpadov a kuchynských olejov 

 Informáciu o otvorení Zberného dvora v obci 

 Informáciu  o proteste prokurátora zo dňa 25.6. 2020 o návrhu zrušenia VZN 1/2017   

 Informácia o realizácii osvetlenia na prechode pre chodcov 

 Informácia o uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu, dodatku č. 

3 a dodatku č.4 so spoločnosťou FURA. s.r.o. 

 

 

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

                         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:           Maheľová, Šimko 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               


