
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                   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:  20.11.2020 

 

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

 

Program: 

     

1.  Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3.  Správa o hospodárení za III.Q 

4.  Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku 

5.  Prerokovanie a schválenie použitia finančných prostriedkov v potrebnej výške pre  

zhotovenie spodnej stavby a zakúpenie garáže pre traktor  

6. Prerokovanie požiadavky osadenia malého dopravného zrkadla na rázcestí pri parku 

osloboditeľov 

7. Prerokovanie realizácie obecných podujatí : Mikuláš, Silvestrovský beh a ohňostroj 

8. Prerokovanie  možnosti na zamedzenie tvorby nelegálnych skládok pri smutnej vŕbe 

9. Informácia o podaní odvolania navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce a.s. voči 

rozhodnutiu Okresného úrad odboru starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach 

10. Prerokovanie a schválenie odpredaja hasičskej Awie Janovi Jurčovi v zostatkovej hodnote 

1 494 € 

11. Rôzne 

12.  Záver 

 
 

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

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

prítomní 5 poslanci, jeden bol ospravedlnený a jeden má dôjsť na OZ neskoršie. Obecné 

zastupiteľstvo  bolo uznášania schopné. 

Uznesenie č.241/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:  

Program Obecného zastupiteľstva konaného 20.11.2020 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                         

                                                    

                               

 

 

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

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

boli  navrhnutí  Ing.  Rusinkovič, Ing. Ľoch   

 Uznesenie č. 242/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

  Určuje za :  

 

  overovateľov zápisnice:  Maheľová,   Šimko  

  návrhová komisia:          Ing.  Rusinkovič, Ing. Ľoch 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

K  bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

Prečítala p. Rusinkovičová, správu o plnení uznesení Obecné zastupiteľstvo zobrala na 

vedomie 

Uznesenie č.243/2020 

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 plnení uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstva konanom  dňa 22.10.2020 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

        

 

                  

            

K bodu 3:   Správa o hospodárení za III.Q 

Správa o hospodárení bola poslancom doručená spolu s pozvánkou ako aj emailom žiadne 

dotazy ani pripomienky k správe neboli   Na obecnom zastupiteľstve s ňou ešte raz 

oboznámila poslancov p. Rusinkovičová a zodpovedala na všetky dotazy.  

Uznesenie č. 244/2020 

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 III.Q 

 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                                                   

                                  

 

 

K bodu 4:  Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku  

 

S návrhom rokovacieho poriadku boli oboznámení všetci poslanci a nemali k nemu žiadne 

pripomienky.   

 Uznesenie č. 245/2020 
 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  a zák. č.302/2001 Z.z. o samospráve VÚC 

 

Schvaľuje: 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Horovce 
 
        

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

                           Proti: 

                           Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                     

                                                                                                                        

   

 

 

K bodu 5:   Prerokovanie a schválenie použitia finančných prostriedkov v potrebnej 

výške pre  zhotovenie spodnej stavby a zakúpenie garáže pre traktor  

 

Pre nový traktor ktorý bude slúžiť na Zbernom dvore, je potrebné zakúpiť garáž, a taktiež 

zhotoviť spodnú stavbu . Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s použitím finančných 

prostriedkov vo výške 4000 €  pre  zhotovenie spodnej stavby a zakúpenie garáže pre traktor 

7300  € 

 

  Uznesenie č.246/2020 

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

 Použitie finančných prostriedkov v potrebnej výške  4000 €       

pre  zhotovenie spodnej stavby a zakúpenie garáže pre traktor 7300  € 

 

 

 

 

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

                          Proti: 

                          Zdržal sa: 

 

                                               

                                       

K bodu 6:  Prerokovanie požiadavky osadenia malého dopravného zrkadla na rázcestí 

pri parku osloboditeľov 

 

Starosta obce  navrhoval  na základe ústnych požiadaviek občanov obce osadiť malé dopravné 

zrkadlo na rázcestí pri parku osloboditeľov. 

Po rokovaní Obecné zastupiteľstvo tento návrh zamietlo.                                        

Uznesenie č.247/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Zamieta: 

osadenie malého dopravného zrkadla na rázcestí pri Parku osloboditeľov  

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 
 

                                                                     



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

K bodu 7:  Prerokovanie realizácie obecných podujatí:  Mikuláš, Silvestrovský beh 

a ohňostroj 

Každoročne sa v obc Horovce  realizovali podujatia Mikuláš, Silvestrovský beh, Horovský 

ohňostroj  tohto roku z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom šírenia ochorene COVID -19 u 

Obecné zastupiteľstvo podujatia zrušilo.  

 

 Uznesenie č.248/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Zamieta: 

Uskutočnenie obecných akcií  Mikuláš, Silvestrovský beh, ohňostroj  

 

 

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

                      Proti: 

                     Zdržal sa 

          

                                                                                                              

K bodu 8:  Prerokovanie  možnosti na zamedzenie tvorby nelegálnych skládok pri 

smutnej vŕbe 

Na odpočívadle pri Smutnej vŕbe sa neustále tvoria nelegálne skládky odpadov, Obecné 

zastupiteľstvo po prejednaní  doporučilo starostovi obce osloviť vlastníkov resp. správcov 

parciel formou výzvy na zamedzenie tvorby resp. odstránenie nelegálnej skládky na 

nelegálnom odpočívadle „Smutná vŕba pri štátnej ceste I/19  

  

 Uznesenie č.249/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Doporučuje: 

 

Starostovi obce osloviť vlastníkov resp. správcov parciel formou výzvy na zamedzenie tvorby 

resp. odstránene nelegálnej skládky na nelegálnom odpočívadle „Smutná vŕba pri štátnej ceste 

I/19  

  

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

                       Proti: 

                      Zdržal sa: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 K bodu 9:  Informácia o podaní odvolania navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce a.s. 

voči rozhodnutiu Okresného úrad odboru starostlivosti o životné prostredie 

v Michalovciach 

Starosta obce informoval o  o podaní odvolania navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce a.s. 

voči rozhodnutiu Okresného úrad odboru starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach. 

Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie. 

 

 

  

 

Uznesenie č.250/2020 
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 podaní odvolania navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce a.s. voči rozhodnutiu 

Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach a informáciu 

o stanovisku obce k tomuto odvolaniu. 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                                       

                                       

                                           

K bodu 10: Prerokovanie a schválenie odpredaja hasičskej AVIE Janovi Jurčovi v 

zostatkovej hodnote 1 494 

Uznesenie č.251/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 Schvaľuje: 

 

a/ podľa písm.d, § 9a, ods.8 Zákona 138/1991 Zb. prevod  hnuteľného majetku  hasičskej 

AVIE DA 12, ŠPZ MI053AU pánovi Jánovi Jurčovi, bytom Tušická Nová Ves 134, za kupnú 

cenu v zostatkovej hodnote 1494 € 

 

b/ vypracovanie a podpísane kúpno-predajnej zmluvy k odpredaju hnuteľného majetku obce – 

hasičskej AVIE DA 12, ŠPZ MI053AU  p. Jánom Jurčom.    

  

 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 
 

                                                                                      

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                       

 

K bodu 10:  Rôzne 

Starosta obce  informoval o znepokojení e občanov zo zašpinených ciest poľnohospodárskou 

technikou . V tomto bode bol už prítomný aj poslanec Marjov.  

 

Uznesenie č.252/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

a) Berie na vedomie:  

Znepokojenie občanov zo zašpinených ciest poľnohospodárskou technikou   

 

 

b) Doporučuje: 

 

Starostovi obce vyvolať rokovanie v predmetnej veci so všetkými dotknutými 

poľnohospodárskymi subjektami  v katastri obce Horovce 

 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                                              

K bodu 11: Záver 

 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:                                  Rusinkovičová  Mária 

 

 

Overovatelia zápisnice:           Maheľová  M. 

                                                   Šimko   R. 

  

 

 

 
                                                                                                       Erik  Timko: 

                                                                                                       Starosta obce:  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 


