
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                 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:  27.08.2020 

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

 

Program: 
 

       1.  Otvorenie 

        a/ Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3.  Vystúpenie hosťa p. Furu s informáciami  o podnikateľskom zámere  na výstavbu  zariadenia  pre 

materiálové zhodnocovanie odpadov v Horovciach  

4. Správa o hospodárení za II.Q 

5. Úprava rozpočtu formou rozpočtových opatrení 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o zrušení VZN č.1/2017 na základe protestu prokurátora zo 

dňa 23.06.2020 

     7. Prerokovanie a schválenie  návrhu VZN o zrušení VZN  2/2017, 3/2017, 2/2019 

     8. Návrh na odvolanie členov komisie Verejného záujmu 

     9. Voľba nových členov  komisie Verejného záujmu 

10.  Návrh na schválenie zradenia  obecnej kompostárne  

11. Prerokovanie a schválenie Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou za úkony 

vykonávané obcou a za krátkodobý nájom majetku obce 

12. Návrh na úpravu rozpočtu  nevyčerpaného mzdového normatívu Základnou školou  vzniknutého  

dlhodobou PNS a pretrvávajúcou pandémiou COVID 19   na prevádzkové výdavky  za účelom 

zabezpečenia a čiastočného odstránenia havarijného stavu budovy ZŠ Horovce   

13.Prejednanie žiadosti  Ing. p. Zuzany Jendželovskej na odpredaj časti parcely za účelom vjazdu  na  

parcelu , ktorá je vo vlastníctve žiadateľky 

14. Prerokovanie zámeru odpredaja hasičskej Avie 

15. Prerokovanie realizácie obecnej akcie Úcta k starším 

16. Prerokovanie možnosti realizácie autobusových zastávok v smere na Tušickú Novú Ves 

17.  Uvoľnenie časti  schválenej dotácie vo výške 1000 Eur pre OŠK Horovce  

18.  Informácia o podnikateľskom zámere p. Furu na výstavbu zariadenia  pre materiálové 

zhodnocovanie odpadov Horovce, spojená so začatím zisťovacieho konania v predmetnej veci 

Okresným úradom odborom starostlivosti o ŽP v MI a možnosťou obce Horovce, ako účastníka 

konania vyjadriť sa k predmetnému zámeru  

19. Informácia o vzniknutej situácii v Dome Smútku 

20. Informácia o pripravovanom zbere kuchynského odpadu 

21.Informácia o možnosti vypracovania fotograficko-textovej  brožúry pánom Rovňákom 

22.Preloženie rozhlasu pri súp. č. 202 

     23. Rôzne  

     24. Návrh na prijatie uznesení 

     25.  Záver  
 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

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

prítomní 5 poslanci dvaja boli opravedlnení.  Obecné zastupiteľstvo  bolo uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý p. Šimko navrhol doplniť o bod 22 

preloženie obecného rozhlasu pri sup. čísle 202. 

 

Uznesenie č.202/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

Pozmený program OZ  doplnený o bod 22 “ Preloženie obecného  rozhlasu pri súp. č. 202“ 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Trusa, JUDr. Bereščík, do návrhovej komisie boli 

navrhnutí  Ing. Ľoch, p. Marjov 

Uznesenie č. 203/2020 

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. Trusa,  JUDr. Bereščík 

  návrhová komisia:           p. Ing. Ľoch, p. Marjov               

 

                                                                                             

 
Hlasovanie:   Za:    ŠIMKO, JUDr. Bereščík, Marjov,  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.204/2020 

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:   Vystúpenie hostí a p. Furu s informáciami  o podnikateľskom zámere  na výstavbu  

zariadenia  pre materiálové zhodnocovanie odpadov v Horovciach . 

 

Na OZ boli pozvaní kompetentní predstavitelia a.s. BIOELEKTRA, ktorí OZ informovali 

o navrhovanej činnosti vybudovania moderného vvsoko sofistikovaného a samoučiaceho 

zariadenia pre materiálové zhodnocovanie širokého spektra nie nebezpečných odpadov.  

Zariadenie je  navrhnuté  tak,  by všetok odpad bol premenený spätne na druhotné suroviny.  

Zariadenie nevytvára emisie zápachu počas procesu spracovania odpadu a neobťažuje  okolie 

hlukom a znižuje  emisie skleníkovych plynov. V zariadení   je nakladanie s odpadom 

vykonávané bez ohrozovania zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia. Momentálne 

prebieha zisťovacie konanie predmetného zámeru.  

 Uznesenie č.205/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

Berie na vedomie:  
Vystúpenie p. Furu a s hostí s informáciami  o podnikateľskom zámere  na výstavbu  

zariadenia  pre materiálové zhodnocovanie  komunálnych  odpadov v Horovciach  

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

                         Proti: 

                      Zdržal sa 
 

K bodu 4:  Správa o hospodárení za II.Q 

Správa o hospodárení bola doručená každému poslancovi OZ spolu s pozvánkou Žiadne 

dotazy a pripomienky k správe neboli zaslané. Správu prečítala ešte raz p. Rusinkovičová, po 

prečítaní ju OZ zobralo na vedomie.  

Uznesenie č.206/2020 

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 II.Q 
 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 
         

                                                                                                                              

 

 

 

 
K bodu 5 : Úprava rozpočtu formou rozpočtových opatrení 

 

Uznesenie č.206/2020 

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

zriadení v z.n.p. 
 

 

Schvaľuje: 
Úpravu rozpočtu formou rozpočtových opatrení č.2 

 

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

                              Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                  
                                                                                                 

                
 

 
 

K bodu 6: Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o zrušení VZN č.1/2017 na základe 

protestu prokurátora zo dňa 23.06.2020  

Návrh VZN4/2020 o zrušení VZN č.1/2017 o verejnom poriadku obce na protest prokurátora 

č. Pd 99/20/8807 bol zverejnený na webovej stránke obce od 29.06.2020  

Na základe protestu prokurátora uvedené VZN č.1/2017 je v rozpore zákonom č.17/1992 

o životnom prostredí, § 69 ods.2 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, zákonom 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch, §63 ods. 4 zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a § 27 ods. 1 písm. g 

zákona č. 137/2010 o ovzduší.  

 Uznesenie č.208/2020 
 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom   

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

a/ prerokovalo 

protest  prokurátora č. Pd 99/20/8807-2 z 23.06.2020 vo veci zrušenia Všeobecne záväzného  

nariadenia obce Horovce č. 1/2017 o verejnom poriadku obce. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

b/ vyhovuje 

protestu prokurátora Pd 99/20/8807-2 z 23.06.2020 vo veci zrušenia Všeobecne záväzného  

nariadenia obce Horovce č. 1/2017 o verejnom poriadku obce. 

 

c/ schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Horovce č. 4/2020,  ktorým sa zrušuje  VZN č. 1/2017  

o verejnom poriadku na  na území  obce. 

 

 

 
 

 

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

                           Proti: ŠIMKO   / z dôvodu nezrealizovania úradných tabúľ  obce/ 

                       Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

                                               

 
K bodu 7: Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o zrušení VZN 2/2017, 3/2017,  2/2019 

Návrh VZN5/2020 o zrušení niektorých VZN bol zverejnený na webovej stránke od 4.8.2020  

Uznesenie č.209/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje:    

VZN 5/2020  na základe ktorého sa rušia   

 a/  VZN 2/2017, O správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané  

Obecným úradom v Horovciach. 

 

 b/ VZN 3/2017 – O povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na meststkých  

komunikácáach  a verejných  priestranstvách. 

 

 

 c/ VZN 2/2019 – O zabezpečení údržby pozemkov a dodržiavaní zákona č.220/2004 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskych pozemkov 

 

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

                         Proti:  ŠIMKO / z dôvodu nezrealizovania úradných tabúľ v obci/ 

                         Zdržal sa: 

 

 

K bodu 8:   Návrh na odvolanie  členov komisie na ochranu Verejného záujmu 

Členom komisie na ochranu Verejného záujmu môže byť iba poslanec obecného 

zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických 

hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 

troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o 

zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Keďže 

doterajšie zloženie komisie VZ nesplňalo tieto podmienky na návrh p. Trusu  bolo doterajšie 

zloženie komisie na ochranu verejného záujmu odvolané.   

Uznesenie č.210/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Odvoláva: 

Doterajších  členov komisie na ochranu Verejného záujmu  
   

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                 

 
K bodu: 9   Voľba členov komisie Verejného záujmu 

Členom komisie na ochranu Verejného záujmu môže byť iba poslanec obecného 

zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických 

hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany 

alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 

troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o 

zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. 

 

Uznesenie č.211/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Volí: 

 

Nových členov komisie na ochranu Verejného záujmu v zložení :  

Kristián Trusa, Rastislav Šimko, JUDr. Bereščík Anton, Ing. Ján Ľoch, Marcela Maheľová 

v súlade s ústavným  zákonom č. 357/2004 Z.z.  

 

 

 
 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                           

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 
K bodu 10: Návrh na  schválenie zriadenia obecnej kompostárne 

O zriadení obecnej kompostárne na prenajatej parcele v areáli bývalého hospodárskeho dvora 

informoval starosta obce 

Uznesenie č.212/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 
Schvaľuje: 

Zriadenie   obecnej kompostárne na prenajatej parcele v areáli bývalého hospodárskeho dvora  

 

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

                         Proti: 

                        Zdržal sa: 

 
 

                                                                                              

                        

K bodu: 11: Prerokovanie a schválenie Sadzobníka poplatkov za služby poskytované 

obcou, za úkony vykonané obcou  a  za krátkodobý nájom majetku  obce 

Návrh Sadzobníka bol doručený každému poslancovi OZ 

 Uznesenie č.213/2020 
 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za  

krátkodobý nájom majetku  obce  
 

      

                                                         

 
Hlasovanie:   Za:   JUDr. Bereščík, M/arjov, Trusa, Ing. Ľoch 

                            Proti : ŠIMKO, Trusa    /nesúhlasia s článkom 1a 2 a navrhujú ho celkom zrušiť /                            

                         Zdržal sa: 

                                                                                                                

 

                       

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                                

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 
K bodu 12:  Návrh na úpravu rozpočtu  nevyčerpaného mzdového normatívu Základnou 

školou  vzniknutého  dlhodobou PNS a pretrvávajúcou pandémiou COVID 19,   na prevádzkové 

výdavky  za účelom zabezpečenia a čiastočného odstránenia havarijného stavu budovy ZŠ   

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémii COVID 19 ako dlhodobú PNS  sa nevyčerpal mzdový normatív ZŠ  

z toho dôvodu starosta obce navrhol  úpravu rozpočtu na prevádzkové výdavky za  účelom 

zabezpečenia a čiastočného odstránenia havarijného stavu budovy ZŠ   

Uznesenie č.214/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

úpravu rozpočtu  nevyčerpaného mzdového normatívu Základnou školou  vzniknutého  

dlhodobou PNS a pretrvávajúcou pandémiou COVID 19,   na prevádzkové výdavky  za 

účelom zabezpečenia a čiastočného odstránenia havarijného stavu budovy ZŠ      

 

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

                            Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 
K bodu: 13:  Prejednanie žiadosti Ing. Zuzany Jendželovskej na odpredaj časti parcely 

za účelom vjazdu na parcelu, ktorá je vlastníctve žiadateľky 

Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou Ing. Zuzany Jendželovskej na odpredaj časti 

parcely za účelom vjazdu na parcelu, ktorá je vlastníctve žiadateľky  

Uznesenie č.215/2020 

 

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

zriadení v z.n.p. 

  
Doporučuje: 

 
Predložiť žiadateľke  Ing. Zuzane Jendželovskej   a jej spolužiadateľom  Ing. Anne 

Jendželovskej, Ľudmile Rusnákovej, Michalovi Jendželovskému, a Rastislavovi 

Jendželovskému v jednom vyhotovení  Geometrický plán žiadanej časti parcely overený 

KU a autorizovaným geodetom, ďalej LV a kópiu katastrálnej mapy parcely, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľov, ku ktorej sa cez  žiadanú časť obecnej parcely potrebujú dostať peši 

a motorovým vozidlom.  Ďalej  doložiť  opätovne žiadosť  na novovzniknutú parcelu pod jej  

konkrétnym číslom. 

  

    

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

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                                                          

 

K bodu: 14:  Prerokovanie zámeru odpredaja hasičskej  Avie 

O zámere odpredaja  hasičskej Avie  informoval starosta obce 

Uznesenie č.216/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 
Schvaľuje: 

Zámer odpredaja hasičskej Avie 

 

 
 

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

                        Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

                             
K bodu 15  :Prerokovanie možnosti realizácie obecnej akcie Úcta k starším 

Každoročne sa v obci konala akcia venovaná našim občanom Úcta k starším tohto roku 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie OZ doporučuje nerealizovať obecnú akciu 

„Úcta k starším“  

  

   Uznesenie č.217/2020 
 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Doporučuje: 

 
Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie nerealizovať obecnú akciu 

 „Úcta k starším“  

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

                          Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                             
 

 

K bodu 16: Prerokovanie možnosti realizácie autobusových zastávok v smere na  

Tušickú Novú Ves 

OU prerokovalo realizáciu autobusových zastávok starosta poslancov oboznámil aj s návrhom 

od Ing. Petra  Staňu, /  MM CITÉ/ 
Uznesenie č.218/2020 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

zriadení v z.n.p. 

 
Doporučuje: 

 

Preveriť výšku finančných nákladov potrebných na zhotovenie spodných stavieb pod 

autobusovými zastávkami v smere na Tušickú Novu Ves. 

 

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

                           Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                   

 

 

 

                                             

 
K bodu 17:  Uvoľnenie  časti schválenej dotácie vo výšky  1000 Eur  pre OŠK Horovce 

OŠK Horovce je potrebné na realizáciu svojej činnosti uvoľniť časť schválenej dotácie vo 

výške 1000 Eur. 

Uznesenie č.219/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

Uvoľnenie časti schválenej dotácie vo výške  1000  Eur pre OŠK Horovce 

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

                         Proti: 

                        Zdržal sa: 

 

 

                             

 
K bodu 18: Informácia o podnikateľskom zámere p. Furu na výstavbu zariadenia  pre 

materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce, spojená so začatím zisťovacieho konania 

v predmetnej veci Okresným úradom odborom starostlivosti o ŽP v MI a možnosťou obce 

Horovce, ako účastníka konania vyjadriť sa k predmetnému zámeru  

 

Starosta obce informoval p. o podnikateľskom zámere p. Furu na výstavbu zariadenia  pre materiálové 

zhodnocovanie odpadov Horovce, spojeného  so začatím zisťovacieho konania v predmetnej veci 

Okresným úradom odborom starostlivosti o ŽP v MI a možnosťou obce Horovce, ako účastníka 

konania vyjadriť sa k predmetnému zámeru  

Uznesenie č.220/2020 

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

zriadení v z.n.p. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

Doporučuje: 

 

Požadovať  v predmetnom zisťovacom konaní odborne spôsobilou  osobou  spracovaný 

posudok  o vplyvoch  a dopadoch navrhovanej činnosti na zdravie blízkeho obyvateľstva 

v súvislosti zo vzniknutými emisiami zápachom a pod. / HIA/ 

 

 

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

                         Proti: 

                       Zdržal sa: 

 

                                                                                               

                                         
K bodu 19: Informácia o vzniknutej situácii v Dome Smútku 

O vzniknutej situácii informoval starosta obce, po rekonštrukcii v Dome smútku začal byť horný strop 

vlhký, ihneď kontaktoval zhotoviteľa, ktorý usúdil, že ide len o vyzrážanie vlhkosti. Po poriadnom 

odvetraní sa tam už netvorí nič, je to v poriadku. 

Uznesenie č.221/202 

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 vzniknutej situácii  v Dome smútku  

 

 

 
 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

 
K bodu 20: Informácia o zbere kuchynského odpadu   

Presné informácie o zbere kuchynského odpadu podal p. Fura a starosta obce informoval OZ 

o novelizácii zákona 49/2015 o odpadoch. 

 

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 kuchynského odpadu   

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

                          Proti: 

                        Zdržal sa: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

                                         
K bodu 21:  Informácia o možnosti vypracovania fotograficko-textovej brožúry pánom 

Rovňákom   

Starosta obce informoval o možnosti vypracovania fotograficko-textovej brožúry pánom Rovňákom   

 

Uznesenie č.223/2020 

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 vypracovania fotograficko-textovej brožúry pánom Rovňákom 

 
Hlasovanie:   Za:    ŠIMKO, JUDr. Bereščík, , Trusa, Ing. Ľoch 

                      Proti: 

                    Zdržal sa: 

 

 

                       

 
K bodu 22 :  Preloženie obecného rozhlasu pri č.d. 202  

Pri súp. č. 202 sú napojené dva rozhlasy pri hlásení obecných oznamov vzniká na danom 

mieste  veľká ozvena. Z tohto dôvodu na návrh p. Šimka je potrebné preložiť miestny rozhlas. 

Uznesenie č.224/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Navrhuje: 

Preložiť  miestny rozhlas pri súp.č. 202 

 
 

 

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

                         Proti: 

                        Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                        

                                
K bodu 23 :  Rôzne                                
 

Starosta obce informoval OZ           
o ponuke inžinierskych stavieb na realizáciu obecných komunikácií o odstránení  stĺpa  

verejného osvetlenia pri Obecnom úrade, ktorý bol už prehnilý a naklonený  a mohol spôsobiť 

úraz . 

Poslanec  JUDr. Bereščík   navrhol potrebu chemického odstránenia burín na chodníku pri 

štátnej ceste I/19. 

Uznesenie č.225/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

Berie na vedomie: 

 

- ponuku inžinierskych stavieb na realizáciu obecných komunikácií 

-     informáciu o potrebe  chemického odstránenia burín na chodníku 

      pri  štátnej ceste   I/19 

- informáciu o odstránení  stĺpa  verejného osvetlenia pri Obecnom úrade  

 

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

                           Proti: 

                        Zdržal sa: 

 
 

                                                                                                                                                                              

K bodu 24:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 25:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:                                  Kendžurová  Jana 

 

Overovatelia zápisnice:          Trusa 

                                                 JUDr. Bereščík        

 

 

 
                                                                                                       Erik  Timko: 

                                                                                                       Starosta obce:  

 

 

 


