
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                     OBEC  HOROVCE 
                                      Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 
                              Tel. 0566495731,  IČO: 00325198,  e-mail: obec@obechorovce.sksk            

 

 

 

                                Z Á P I S N I C A 
 

z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa:  19.02.2021 

 

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

 

     

Program: 

 
   1.   Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  

b. Voľba návrhovej komisie 

c     Určenie overovateľov zápisnice  

   2.  Kontrola plnenia uznesení 

   3. Správa o hospodárení za IV.Q  

   4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020  

5. Prerokovanie  možnosti spracovania architektonickej štúdie na časť miestneho cintorína    

       so zámerom nového spôsobu pochovávania 

6. Prerokovanie možnosti uchádzania  sa o finančnú dotáciu  z programu obnovy dediny 

    v  gescii SAŽP s potrebným  spolufinancovaním 

  7. Prerokovanie a schválenie VZN č.1/2021 o financovaní Materskej školy a školského          

zariadenia financovaného obcou 

8. Prerokovanie a schválenie VZN  6/2020 o zrušení VZN č.1/2009 / 2019/      o Opatrovateľskej 

službe 

9.Prerokovanie potreby spracovania projektovej dokumentácie s cieľom znižovania energetických 

hodnôt budovy Materskej školy. 

10. Prerokovanie zámeru a potreby realizácie individuálnej bytovej výstavby – novej ulice na 

výstavbu rodinných domov  

11. Prerokovanie možnosti uchádzania sa o regionálny príspevok z výzvy č.5, Okresného úradu 

Michalovce na rekonštrukciu drevenej zvonice a jej blízkeho okolia s potrebným spolufinancovaním 

obce 

12.Prerokovanie zistenej skutočnosti s potrebou odkúpenia časti parcely pri Obecnom úrade. 

13. Prerokovanie možnosti uchádzania sa o finančný príspevok od spoločnosti NAFTA 

14. Informácia o predaji Ávie 

15. Informácia o riešení situácie súvisiacej s tvorbou nelegálnych skládok na odpočívadle pri štátnej 

ceste I/19  

16.  Rôzne -    

  17. Návrh na prijatie uznesení 

  18.  Záver 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Erik Timko, ktorý 

privítal prítomných  a konštatoval, že toto zasadnutie bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 

zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Zároveň 

konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú na zasadaní  prítomní 5 poslanci OZ,  dvaja 

poslanci a kontrolórka obce boli ospravedlnení.  V zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení bolo zasadnutie uznášania schopné. Starosta obce  oboznámil prítomných 

s programom, ktorý bol jednohlasne schválený.    

  

 

Uznesenie č.265/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:  

Program Obecného zastupiteľstva 
 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                                                          

                                       

 

                    

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhnutí p.Marjov, Trusa do návrhovej komisie  boli zvolení 

JUDr .Bereščík, Ing. Ľoch  

 

Uznesenie č. 266/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

  Určuje za :  

 

  overovateľov zápisnice:    Marjov,Trusa,  

  návrhová komisia:            JUDr. Bereščík, Ing.Ľoch 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                            
 

K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

Správu prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  prijatých 

na obecnom zastupiteľstve 11.02.2021  zobralo na vedomie .           

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Uznesenie č.267/2021 

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 11.12.2020 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                            

K bodu 3:   Správa o hospodárení za IV.Q 

Správu o hospodárení obdržali všetci poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. 

Žiadne pripomienky ani výhrady k správe neboli. Na obecnom zastupiteľstve ju p. 

Rusinkovičová prečítala ešte raz. Obecné zastupiteľstvo správu o hospodárení za IV.Q zobrali 

na vedomie. 

 

 Uznesenie č. 268/2021 

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 IV.Q 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                                              
                                

K bodu 4:  Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020  

správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horovce za rok 2020 bola predkladaná 

v zmysle § 18  ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení   

 

 Uznesenie č. 269/2021 
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 činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                       



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                   
 

K bodu 5:  Prerokovanie možnosti spracovania architektonickej štúdie na časť 

miestneho cintorína so zámerom nového spôsobu pochovávania. 

Novým spôsobom pochovávania sa obecné zastupiteľstvo už zaoberalo na viac krát, z tohto 

dôvodu obecné zastupiteľstvo súhlasilo s možnosťou  spracovania architektonickej štúdie na 

časť miestneho cintorína so zámerom nového spôsobu pochovávania do výšky 1500 Eur 

 

Uznesenie č.270/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Spracovanie architektonickej štúdie na časť miestneho cintorína so zámerom nového spôsobu 

pochovávania vo výške do 1500 Eur. 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

 

                                                                      

                                     

K bodu 6:  Prerokovanie možnosti uchádzania  sa  o  finančnú dotáciu z programu 

obnovy dediny v gescii SAŽP spotrebným spolufinancovaním. 

Starosta obce informoval o možnosti uchádzania  sa  o  finančnú dotáciu z programu obnovy 

dediny v gescii SAŽP spotrebným spolufinancovaním. 

 

 Uznesenie č.271/2021                              

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

uchádzanie  sa  o  finančnú dotáciu z programu obnovy dediny v gescii SAŽP s potrebným 

spolufinancovaním  na rok 2021 

 

  

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

  

 

                             

 

K bodu 7:  Prerokovanie  a schválenie  Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2021 

o financovaní Materskej školy a školského zariadenia financovaného obcou. 

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o financovaní Materskej školy a školského 

zariadenia financovaného obcou bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej a webovej úradnej 

tabuli na pripomienkovanie. Zo strany občanov a poslancov k návrhu neboli vznesené žiadne 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

pozmeňujúce pripomienky. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o financovaní Materskej 

školy a školského zariadenia financovaného obcou obecné zastupiteľstvo v obci Horovce 

podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. jednohlasne schválilo. 

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 Uznesenie č.272/2021 
 

Schvaľuje: 

 

 Všeobecné záväzné nariadene č.1/2021 o  financovaní Materskej školy a školského 

zariadenia financovaného obcou. 

  

   

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

              

                           

                                             

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie Všeobecného záväzného  naradenia VZN č.6/2020 

o zrušení VZN č.1/2009 o Opatrovateľskej  službe 

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2020 o zrušení VZN č.1/2009 

o Opatrovateľskej  službe  bolo po dobu 15 dní zverejnené na úradnej a webovej úradnej 

tabuli na pripomienkovanie. Zo strany občanov a poslancov k návrhu neboli vznesené žiadne 

pozmeňujúce pripomienky. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o zrušení VZN č.1/2009 

o Opatrovateľskej službe  obecné zastupiteľstvo  v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. jednohlasne schválilo. 

 

Uznesenie č.273/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 Schvaľuje: 

 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 6/2020 o zrušení Všeobecného záväzného nariadenia 

č.1/2009 o Opatrovateľskej službe. 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

                                                                                         

                          
 

K bodu 9:   Prerokovanie potreby spracovania projektovej dokumentácie s cieľom 

znižovania energetických hodnôt budovy Materskej školy. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou spracovania projektovej dokumentácie 

s cieľom znižovania energetických hodnôt budovy Materskej školy. 

Budova Materskej školy nie je už v najlepšom stave.  Obecné zastupiteľstvo schválilo  

spracovanie tejto projektovej dokumentácie do výšky 10 000 Eur jednohlasne. 

 

Uznesenie č.274/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

spracovanie projektovej dokumentácie s cieľom znižovania energetických hodnôt budovy 

Materskej školy do výšky 10 000 Eur. 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

                           

 

                                   

K bodu 10:  Prerokovanie  zámeru  a potreby realizácie  individuálnej bytovej výstavby 

novej ulice na výstavbu rodinných domov 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  zámer a potrebu realizácie individuálne bytovej výstavby 

novej ulice výstavbu rodinných domov. Obecné zastupiteľstva sa zhodlo na tom, že je 

potrebné urobiť prieskum občanov  v súvislosti  s odpredajom časti pozemkov na prístupovú 

komunikáciu 

 

Uznesenie č.275/2021 

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Berie na vedomie: 

Zámer   a potrebu realizácie individuálnej bytovej  výstavby  a prístupovej  komunikácie 

s Inžinierskymi sieťami v súlade s Územným plánom. 

 

 

Poveruje: 

 

Starostu obce spracovaním   monitorovacieho  prieskumu u dotknutých občanov vo vzťahu 

k zámeru možnej individuálnej bytovej  výstavbe  súvisiacej aj  s odpredajom časti 

pozemkov na prístupovú komunikáciu  súvisiacu s cieľom  využitia parciel - záhrad vo 

vlastníctve týchto fyzických osôb na výstavbu rodinných domov v súlade s Územným 

plánom  v prioritnom poradí  č. 1 –  lokalita F,  č. 2- lokalita H spoločne s lokalitou I  

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

  

 

 

 

                                

 

K bodu 11:Prerokovanie možnosti uchádzania sa  o finančný príspevok – dotáciu z na 

rekonštrukciu drevenej zvonice a jej blízkeho okolia s potrebným spolufinancovaním 

obce 

Starosta obce informoval o možnosti uchádzania sa o finančný príspevok – dotáciu na 

rekonštrukciu drevenej zvonice v obci. Realizácia tohto projektu prispeje k dosiahnutiu cieľov 

akčného plánu okrese Michalovce.  Akčný plán poukazuje na potrebu rozvoja cestovného 

ruchu v našom okrese. Realizáciou  projektu   sa  bezpochybne prispeje  rozvoju cestovného 

ruchu. Po predmetnej rekonštrukcii  bude zvonica zaiste dôležitou súčasťou zastávok 

návštevníkov obce Horovce. 

Uznesenie č.276/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 Schvaľuje: 

Uchádzanie  sa   o finančný príspevok – dotáciu  na rekonštrukciu drevenej zvonice a jej 

blízkeho okolia s potrebným spolufinancovaním obce,  v súlade s predmetnou výzvou. 

 

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

                       Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

K bodu 12 :   Prerokovanie zistenej skutočnosti s potrebou  odkúpenia časti parcely pri 

Obecnom úrade  

Pri  geodetickom zameraní pozemku majiteľa novostavby pri Obecnom úrade  bolo  zistené 

,že časť parcely je  v jeho časti pozemku, preto je nutné odkúpenie tejto časti. 

 

Uznesenie č.277/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie 

Potrebu  odkúpenia časti parcely pri  budove Obecného úradu 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

  

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 13 :   Prerokovanie možnosti uchádzania sa o finančný príspevok od spoločnosti 

NAFTA  

Obec Horovce sa každoročne uchádza o finančný príspevok od spoločnosti Nafta.   

V minulosti bol  použitý na Silvestrovský beh  na osvetlenie prechodu pre chodcov. Tohto 

roku  by bolo  možné uchádzanie sa o finančný príspevok od spoločnosti NAFTA  za účelom 

zriadenia   workoutového   aeálu do výšky 2500  EUR 

 

Uznesenie č.278/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

uchádzanie sa o finančný príspevok od spoločnosti NAFTA  za účelom zriadenia   

workoutového   aeálu do výšky 2500  EUR 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

 

K bodu 14 :   Informácia o predaji hasičskej Avie  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zrealizovanom predaji hasičskej Avie. 

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Uznesenie č.279/2021                         

 

Berie na vedomie 

Informáciu o zrealizovanom odpredaji hasičskej Avie. 

 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

  

                                     

K bodu 15 :   Informácia o riešení situácie súvisiacej s tvorbou nelegálnych skládok na 

odpočívadle pri štátnej ceste I/1 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o riešení situácie súvisiacej s tvorbou 

nelegálnych skládok na odpočívadle pri štátnej ceste I/1 

 

Uznesenie č.280/2021 

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 riešení situácie súvisiacej s tvorbou nelegálnych skládok na odpočívadle pri 

štátnej ceste I/19, ktorým je momentálne zákonne určenie vlastníka predmetných parciel 

odpočívadla. 

 

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

                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

  

                    

 

K bodu 16 :   Rôzne 

 Starosta obce informoval  o rozhodnutí  č. OU –KE-OOP3-2021/006012-003, Okresného 

úradu v sídle kraja odboru starostlivosti o životné prostredie vo vzťahu k podanému odvolaniu 

voči rozhodnutiu  č.  OU-MI-OSZP-2020/014729-37 ,Okresného úradu odboru starostlivosti 

o životné prostredie  Michalovciach  spoločnosťou BIO-ELEKTRA .Obecné zastupiteľstvo 

informáciu zobralo na vedomie. 

 

V tomto bode obecné zastupiteľstvo  doporučilo starostovi obce zakúpenie respirátorov pre 

dôchodcov v obci. 

 

Uznesenie č.281/2021 

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 rozhodnutí  č. OU –KE-OOP3-2021/006012-003, Okresného úradu v sídle kraja 

odboru starostlivosti o životné prostredie vo vzťahu k podanému odvolaniu voči rozhodnutiu  

č.  OU-MI-OSZP-2020/014729-37 ,Okresného úradu odboru starostlivosti o životné 

prostredie  Michalovciach  spoločnosťou BIO-ELEKTRA . 

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

                       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:      Kendžurová J.                             

 

                                                                                                    Erik   Timko 

                                                                                                       Starosta obce:  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 


