
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                   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: 11.12.2020 

 

Prítomní poslanci:   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 

          3.   Úprava rozpočtu  formou rozpočtových opatrení  

          4.   Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

          5.   Stanovisko HK k návrhu rozpočtu  na rok 2021 - 2023   

        6.   Prerokovanie – schválenie návrhu rozpočtu  na rok  2021 - 2023   

        7.   Prerokovanie- schválenie  návrh VZN  7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadmi   

             na území obce    

        8.  Prerokovanie  a schválenie VZN 8/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

            a drobné stavebné odpady                        

          9.  Zákazka  - vodovod 

         10. Prerokovanie  odmien 

    11.  Diskusia 

    12.  Záver 

                                                               

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

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

prítomní 4 poslanci, dvaja  poslanci, boli ospravedlnení a jeden má dôjsť na OZ neskoršie. 

Obecné zastupiteľstvo  bolo uznášania schopné. Starosta obce Obecné zastupiteľstvo 

oboznámil s programom  navrhol doplniť program o bod  Zákazka Horovce – obecný 

vodovod a p. Rusinkovič navrhol doplniť program o bod prerokovanie odmien.  

Uznesenie č.253/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:  

 

a) doplnenie programu o  bod Zákazka Horovce – obecný vodovod 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

b) doplnenie programu o bod – Prerokovanie odmien  

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: ŠIMKO 

 

c/  Doplnený celý  program OZ o body Zákazka Horovce – obecný vodovod a prerokovanie 

odmien  

 

 
Hlasovanie:    Za:    ŠIMKO,  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 Ing. Ľoh a Ing. Rusinkovič do návrhovej komisie 

boli navrhnutí  p. Maheľová  a p. Šimko 

 

Uznesenie č. 254/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 Určuje za :  

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

  overovateľov zápisnice:   Ing.  Ľoch, Ing. Rusinkovič  

  návrhová komisia:            Maheľová, Šimko 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                                                                  

 
K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

Prečítala p. Kendžurová Obecné zastupiteľstvo  správu  o plnení uznesení prijatých na 

obecnom zastupiteľstve konanom 22.10.2020. 

Uznesenie č. 254/2020 

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,  Ing. Ľoch, Maheľová, Ing. Rusinkovič.  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 
 

    

K bodu 3:   Úprava rozpočtu 

V tomto  bode informovala ekonómka obce  o úprave  rozpočtu Počas roka došlo k čerpaniu 

financií aj na položkách, ktoré neboli pôvodne rozpočtované. Je potrebné uskutočniť úpravy 

rozpočtu o položky, ktoré neboli rozpočtované 

Uznesenie č. 256/2020 

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.3 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 
 

 

 

                                                                                     

                                                                

K bodu 4:  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Návrh plánu činnosti bol zverejnený  na webovej stránke  a bol prečítaný aj na Obecnom 

zastupiteľstve 

Uznesenie č. 257/2020 

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

zriadení  v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 
Plán činnosti  Hlavného kontrolóra na I,polrok 2021 
 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 
 

                                

                                                          

                      

K bodu 5:  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 -2023 

Stanovisko prečítala p. Rusinkovičová  

Uznesenie č.258/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021-2023 

 

 

 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 
 

       

                                   
K bodu 6:  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 -2023 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce   

Uznesenie č.259/2020                                   

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

Návrh rozpočtu bez programovej štruktúry na rok 2021 

Berie na vedomie: 

Návrh rozpočtu pre rok 2022 a 2023  

 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                            

                                 

K bodu 7:  Prerokovanie  a schválenie  VZN 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom 

Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli 13.11.2020  žiadne 

prípomienky k nemu neboli. 

Uznesenie č.260/2020 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 

 VZN 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

  

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

 

 

  

 

 

                                                                                                                              

                               

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie VZN 8/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady 

Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli 13.11.2020  žiadne 

pripomienky k nemu neboli. 

Uznesenie č.261/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 Schvaľuje: 

 
  VZN 8/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   

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

                         Proti. : 

                         Zdržal sa: 

                                                                                

                                       

K bodu 9:   Zákazka – vodovod 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k stavbe  obecný vodovod . 

Rokovania sa zúčastnil už aj p. Marjov, ktorý sa dostavil na OZ o 18.15  hodine. 

Uznesenie č.262/20200 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

 

 a)  doporučuje 

 

starostovi obce vo vzťahu k stavbe : Horovce – obecný vodovod na základe zákonných 

postupov Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., ďalej na základe Správy 

z administratívnej finančnej kontroly Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky,odboru 

verejného obstarávania na predmet zákazky:  „Horovce – obecný vodovod 

č.004419/2019/OVO-29, a na základe Odborného stanoviska k zisteným nedostatkom 

z administratívnej finančnej kontroly spracovaného odborne spôsobilou osobou v oblasti 

verejného  obstarávania ukončiť spoluprácu so spoločnosťou EKOÚNIA s.r.o, pre stavbu 

Horovce – obecný vodovod  

 

 

b)  súhlasí 

 

s podpisom novej zmluvy na predmet zákazky “Horovce-obecný vodovod“ ktorá je výstupom 

nového zrealizovaného  verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  

č.343/2015 Z.z pre predmet zákazky: „Horovce – obecný vodovod“ – etapa (Environmentálny 

fond 2021) 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

 
 

                                                                                    

 

K bodu 10:  Prerokovanie odmien 

Po dôkladnom rokovaní OZ rozhodlo, že  odmeny   zostanú vo výške ako boli minulý rok, 

nakoľko sa nachádzame v nepriaznivej pandemickej situácií.   

Uznesenie č.263/2020 

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 2020 až Apríl 2021 

                                               po 16% v mesiac Máj 2021 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Navýšenie platu starostovi   o 20% za mesiace December 2020 – Apríl 2021 

                                              o 8% za mesiac Máj 2021                   

 

 

   

 
Hlasovanie:    Za:      Ing. Ľoch, Maheľová, Ing. Rusinkovič., Marjov  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: SIMKO 

 

                                   
K bodu 11:  Rôzne  

Starosta obce  informoval o predlžení zmluvy so poskytovateľom ZIKRA o poskytovaní 

poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní. 

Taktiež informoval  o realizácií garáže pre traktor,  ktorá sa uskutoční 21.12.2020 pri 

Materskej škole. A taktiež  informoval  o rekonštrukcii hlavnej cesty I/19. 

 

Obecné zastupiteľstvo doporučilo  ešte starostovi obce preskúmať nenapojené domácnosti na 

kanalizáciu v obci. 

Uznesenie č.264/2020 

 

1.  Schvaľuje: 

a)  Zmluvu o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní 

    s poskytovateľom ZKRA s.r.o. na rok 2021 

 

 

2. Berie na vedomie: 

 

a)  informáciu o  realizácií garáže,  ktorá sa uskutoční 21.12.2020 

b) informáciu o zrealizovanej rekonštrukcii  hlavnej cesty I/19 

 

3. Doporučuje: 

 

Starostovi obce preskúmať nenapojené domácností na kanalizáciu                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                 

K bodu 12:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala:   Kendžurová  J. 

 

                                                                                                       Erik  Timko: 

                                                                                                       Starosta obce:  

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 


