
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

 

 

 

                                Z Á P I S N I C A 
 

z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa:  14.05.2021 

 

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

/prišiel na OZ neskoršie//  

                                            
 

Program: 

   1.  Otvorenie 

    a) Schválenie programu rokovania  

    b) Voľba návrhovej komisie 

    c) Určenie overovateľov zápisnice  

    d) kontrola plnenia uznesení 

2. Prerokovanie koncepcie usporiadania a využitia časti plochy cintorína na základe pracovných návrhov 

spracovaných Ing. arch. Jánom Jakubčíkom v potrebnom rozsahu 

3.  Správa o hospodárení za  I.Q 

4.  Úprava rozpočtu  

5. Prerokovanie potreby rekonštrukcie havarijného stavu obecného rozhlasu  

6.  Prerokovanie  a schválenie rekonštrukcie oplotenia pri Základnej škole 

     v hodnote 2 810 € 

7. Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie oplotenia pri Obecnom úrade 

     v hodnote 2600 € 

8. Prerokovanie potrebných opatrení na zamedzenie tvorby nelegálnej skládky na           nelegálnom 

odpočívadle pri štátnej ceste  I/19 

9.Prerokovanie požiadavky na zakúpenie treningových pomôcok vo výške 200 € pre mladežnícke 

futbalové mužstvo OŠK Horovce 

10.Prerokovanie možností majetko-právneho vysporiadania parcely EKN 930/121,ktorá  je využívaná ako 

futbalové ihrisko s príslušenstvom na základe požiadavky vlastníkov spomínanej parcely.   

11. Prerokovanie možnosti uskutočnenia akcie : „ Horovce Horovčanom – Deň detí „   

12. Informácia o predlžení  lehoty na vybavenie spisu Okresného úradu pod č. OU-MI-OSZP-

2021/014729, vo veci  žiadosti BIOELEKTRA Horovce a.s. o vydanie záverečného stanoviska 

 zisťovacieho konania na navrhovanú činnosť: „Zariadenie pre materialové zhodnocovanie odpadov 

Horovce“ 

13.Informácia o spracovaných odpovediach na predložené otázky Ing. Petra Čeklovského vo vzťahu 

k navrhovanej činnosti „Zariadenia pre materialové zhodnocovanie odpadov Horovce“ 

14. Informácia o vykonanej  inventúre  

15. Prerokovanie možného vstupu dobe Horovce do Občianského združenia „Diaľnica na Zemplín“ 

16. Informácie o stave  obecného vodovodu na hlavnej ulici.  

17. Rôzne 

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,  jeden 

poslanec došiel neskôr a jeden  bol ospravedlnený.  V zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. 

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

prítomných s programom, ktorý  doplnil o body Kontrola plnenia uznesení ,  Prerokovanie 

možného vstupu obce do občianskeho  združenia „Diaľnica na Zemplín, Informácia o stave 

vodovodu. Obecné zastupiteľstvo doplnený program schválilo 

 Uznesenie č.282/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:  

1. Doplnené body do programu : 

     1.   Kontrola plnenia uznesení  

   2.   Prerokovanie možného vstupu obce do občianskeho  združenia „Diaľnica na Zemplín“ 

     3.   Informácia o stave vodovodu 

  
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík,  Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

2.     Pozmenený program Obecného zastupiteľstva                                                                                                                                                                                                                                   
                                             
 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík,, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                Zdržal sa: 

 

                                                 

                                 

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

 

Za overovateľov zápisnice navrhnutí p.Maheľová, Ing. Rusnkovič do návrhovej komisie    

komisie  boli zvolení p. Marjov, p. Šimko  

                                

Uznesenie č. 283/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

  Určuje za :  

 

  overovateľov zápisnice:  p..Maheľová,  Ing. Rusinkovič 

  návrhová komisia:           p. Marjov,  Šimko   

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

 

K bodu 1d:   Kontrola plnenia uznesení 

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

na obecnom zastupiteľstve 19.02.2021  zobralo na vedomie  

Uznesenie č.284/2021 

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 19.02.2021 

 

 
Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, , Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

             

                             

                                     

 

K bodu2:   Prerokovanie koncepcie usporiadania a využitia časti plochy cintorína na 

základe pracovných návrhov spracovaných Ing. arch. Jánom Jakubčíkom v potrebnom 

rozsahu 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu  alternatívy spracované Ing. Jánom 

Jakubčíkom na usporiadanie a využitie časti plochy obecného cintorína. 

 

Uznesenie č. 285/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Spracovanie koncepcie  usporiadania a využitia časti plochy cintorína pre nové pochovávanie 

v súlade so spracovanou alternatívou „D“ Ing. Jánom Jakubčikom, a s pripomienkami 

v potrebnom rozsahu určenými obecným zastupiteľstvom. 

 

 
Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

 

 

                                                          

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 3:   Správa o hospodárení za I.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 I.Q 

zobralo na vedomie. 

 

  Uznesenie č. 286/2021 

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 I.Q 

 

 

 
Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, , Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

  

                                      

K bodu 4:  Úprava rozpočtu  

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

zriadení  v z.n.p. 

 

 V tomto  bode ekonómka obce p. Rusinkovičová  informovala poslancov obecného 

zastupiteľstva  o potrebe úpravy rozpočtu. Jedná sa o úpravu bežných výdavkov ako aj podľa 

pravidiel presun príjmov do rezervného fondu, aby sa mohli použiť ako kapitalové výdavky. 

Uznesenie č. 287/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2021 v súlade s §14 ods.2, písm.b, zákona 

č.586/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

  

 

 
Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, , Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

  

   

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                    

                                       
 

K bodu 5:  Prerokovanie potreby rekonštrukcie havarijného stavu obecného rozhlasu  

O stave obecného rozhlasu informoval starosta obce. Technicky stav obecného rozhlasu je 

veľmi zlý  na hlavnej ceste previsy  drôtov siahajú veľmi nízko.  

 

Uznesenie č.288/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 
Schvaľuje: 
Rekonštrukciu  obecného rozhlasu s investíciou do 21 000 Eur z vlastných zdrojov z dôvodu 

havarijného stavu 
 
Hlasovanie:    Za:    Judr. Bereščík, , Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

 

                                     
K bodu 6:  Prerokovanie  a schválenie rekonštrukcie oplotenia pri Základnej škole 

                    v hodnote 2 810 € 

Oplotenie v Základnej škole je v zlom stave nevyhovujúca, z tohto dôvodu je potrebná rekonštrukcia. 

 

 Uznesenie č.289/2021                      

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 
rekonštrukciu oplotenia pri Základnej škole    v hodnote 2 810 € 

 

 
Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

 

                                

 

K bodu 7: Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie oplotenia pri Obecnom úrade 

          v hodnote 2600 € 

Oplotenie pri i Obecnom úrade je  nevyhovujúce   majitelia susednej nehnuteľosti   viackrát 

pripomienkovali,že je potrebná rekonštrucia tohto oplotenia.   

 

Uznesenie č.290/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

Schvaľuje: 
rekonštrukciu oplotenia pri Obecnom úrade  v hodnote 2600 € 

 
 

Hlasovanie:      Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

                                                

                                             
K bodu 8:.Prerokovanie potrebných opatrení na zamedzenie tvorby nelegálnej skládky na           

nelegálnom odpočívadle pri štátnej ceste  I/19 

Na nelegálnom odpočívadle dochádza k tvoreniu nelegálnej skládky, okoloidúci tam zanechávajú 

neporiadok, ktorý bol viackrát odstranený, ale stále k tomu dochádza, bolo by potrebné zatarasiť 

prístup  osadením rampy a betónových panelov. 

 

Uznesenie č.291/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Zatarasenie  prístupu  na nelegálne odpočívadlo a pri štátnej ceste 1/19 spôsobom  osadením 

rampy a betónových panelov 

 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

                                                                   

 

K bodu 9: Prerokovanie požiadavky na zakúpenie treningových pomôcok vo výške 200 € pre 

mladežnícke futbalové mužstvo OŠK Horovce   
 

V obci Horovce mladežnícke fubalové družstvo začalo s tréningmi, aby bol trening kvalitnejší 

a lepší  prišli treneri s požiadavkou na zakúpenie treningových pomôcok.  

Uznesenie č.292/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 
zakúpenie treningových pomôcok vo výške 200 € pre mladežnícke futbalové mužstvo OŠK Horovce 

. 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                        



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 10: Prerokovanie možností majetko-právneho vysporiadania parcely EKN 930/121, 

ktorá  je využívaná ako futbalové ihrisko s príslušenstvom na základe požiadavky vlastníkov 

spomínanej parcely.  

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o požiadavke vlastníkov parcely EKN930/121, ktorá 

je využívaná ako futbalové ihrisko. 

 

 Uznesenie č.293/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie: 
Potrebu zmapovania  možnosti majetko-právneho vysporiadania parcely EKN 930/121,ktorá  je 

využívaná ako futbalové ihrisko s príslušenstvom na základe požiadavky vlastníkov spomínanej 

parcely.   
 

 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

 

Doporučuje: 

 

Starostovi obce dať preveriť pravnému zastupcovi možnosti majetko-právneho 

vysporadania parcely EKN 930/121, ktorá je využívaná ako  futbalové ihrisko 

 

 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

 

                 

                               
K bodu 11: Prerokovanie možnosti uskutočnenia akcie : „ Horovce Horovčanom – Deň detí „ 

Každoročne sa v obci Horovce konala akcia venovaná deťom a občanom obce Horovce Horovčanom 

– Deň detí,  tohto roku  tuto akciu obecne zastupiteľstvo po prejednaní ešte nedoporučuje 

 

Uznesenie č.294/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 Nedoporučuje: 

Uskutočnenie akcie Horovce-Horovčanom -  Deň detí 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

 

                                                                                                  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                             
 

K bodu 12 :   Informácia o predlžení  lehoty na vybavenie spisu Okresného úradu pod č. OU-

MI-OSZP-2021/014729, vo veci  žiadosti BIOELEKTRA Horovce a.s. o vydanie záverečného 

stanoviska  zisťovacieho konania na navrhovanú činnosť: „Zariadenie pre materialové 

zhodnocovanie odpadov Horovce“ 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo  predlžení lehoty na  vybavenie spisu Okresného 

úradu pod č. OU-MI-OSZP-2021/014729, vo veci  žiadosti BIOELEKTRA Horovce a.s. o vydanie 

záverečného stanoviska  zisťovacieho konania na navrhovanú činnosť: „Zariadenie pre materialové 

zhodnocovanie odpadov Horovce. Obecné zastupiteľstvo zobralo tuto informáciu na vedomie. 

Uznesenie č.295/2021 

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 predlžení  lehoty na vybavenie spisu Okresného úradu pod č. OU-MI-OSZP-

2021/014729, vo veci  žiadosti BIOELEKTRA Horovce a.s. o vydanie záverečného stanoviska 

 zisťovacieho konania na navrhovanú činnosť: „Zariadenie pre materialové zhodnocovanie odpadov 

Horovce“ 

 

 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

 

                                                     
 

K bodu 13 :  Informácia o spracovaných odpovediach na predložené otázky p. 

Čeklovského vo vzťahu k navrhovanej činnosti Zariadenia pre materialové 

zhodnocovanie odpadov Horovce 

Starosta obce informoval o o spracovaných odpovediach na predložené otázky 

 p. Čeklovského vo vzťahu k navrhovanej činnosti Zariadenia pre materialové zhodnocovanie 

odpadov Horovce 

Uznesenie č.296/2021 

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 spracovaných odpovediach na predložené otázky n. Čeklovského vo vzťahu 

k navrhovanej činnosti Zariadenia pre materialové zhodnocovanie odpadov Horovce 

 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                          Proti: 

                       Zdržal sa: 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                                       

 

                                 
K bodu 14 :   Informácia o vykonanej  inventúre  

Starosta obce informoval o vykonanej inventúre k 31.12.2021,ktorá prebehla na všetkých 

strediskách, ktorých zriaďovateľom je obec Horovce.  Informáciu zobrala Obecné 

zastupiteľstvo na vedomie. 

 

Uznesenie č.297/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie 

Informáciu  vykonanej inventúre k 31.12.2020 

 
Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                                                              

 

 

K bodu 15 : Prerokovanie možného vstupu obce do občianskeho združenia 

„Diaľnica na Zemplín 

Starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu dôvodovú správu k návrhu na schválenie 

vstupu obce do občianskeho združenia „Diaľnica na Zemplín“ a stanovy občianskeho 

združenia Obecné zastupiteľstvo  po prejednaní zobralo  danú správu a stanovy na vedomie 

a súhlasilo so vstupom   do Občianského združenia. 

 

Uznesenie č.298/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

1. Berie na   vedomie: 

a) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho združenia 

 „Diaľnica na Zemplín“ 

 

b) Stanovy občianskeho združenia „ Diaľnica na Zemplín“ 

 

 

2. Schvaľuje 

   Vstup obce Horovce, do občianskeho združenia „Diaľnica na Zemplín“ 

 so sídlom Š. Kukuru 154/14,  Michalovce, Slovenská republika 

 

 

 
 Hlasovanie:     Za:    Judr. Bereščík, Ing. Ľoch, Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                       Zdržal sa: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                          

                                   
 

K bodu 16 : Informácie o stave  obecného vodovodu na hlavnej ulici.  

Starosta obce podrobne  informoval obecné zastupiteľstvo  o stave obecného vodovodu Stav 

žiadosti je v dobrej pozicií.  Žiadosť je podaná na Enviromentálnom fonde a taktiež 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť odobrila výstavbu časti vodovodného radu.  

 

Uznesenie č.299/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 
Berie na vedomie: 

 

Informácie  o stave žiadosti v súvislosti s obecným vodovodom na Enviromentálnom fonde 

a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti s celkovou situáciou dostavby obecného 

vodovodu . 

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

                         Proti: 

                        Zdržal sa: Judr. Bereščík 

                        
K bodu 17 :  Rôzne. 

 Poslanec JUDr. Bereščík navrhol, aby sa na obecné účely zakúpil diktafón.  

 

Uznesenie č.300/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie: 

Potrebu zakúpenia diktafonu  pre obecné účely  

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: Judr. Bereščík 

                                       

                                                                                                                      

K bodu 18: 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:  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 


