
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                     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: 25.06.2021 

 

Prítomní poslanci:  Marjov, Ing. Rusinkovič, Maheľová, Šimko, Ing. Ľoch  /prišiel na OZ 

neskoršie//  

      
    1.     Otvorenie  

            a/  Schválenie programu rokovania 

            b/  Voľba návrhovej komisie 

            c/  Určenie overovateľov zápisnice 

2.      Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Informácia o zanalizovaných možnostiach majetko- právneho vysporiadania parcely  EKN 

930/121, ktorá je v obci využívaná ako  futbalové ihrisko podaná osobne právnym zástupcom 

JUDr. Kuročkom  

4. Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu  pre futbalový klub – OŠK Horovce 

5. Prerokovanie uvoľnenia finančného príspevku vo výške 600 € na základe žiadosti  

         o dotáciu OŠK  -   futbalový klub Horovce 

6.      Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

7.      Záverečný účet obce - prerokovanie   

8.      Návrh kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021  

9.     Prerokovanie zámeru  žiadateľa Mareka Horvátha k   zriadeniu predajne zmiešaného tovaru   

        v prevádzkovom rozsahu a podľa zoznamu predajných tovarov  podľa opisu predajne zaslaného  

        emailom dňa 16.06.2021,na parcele č.702/1 a 702/2  na súp. č. 247 v kat. území obce Horovce 

10.   Prerokovanie zámeru žiadateľa Gustáva Horvátha na realizáciu  prístavby 
        kuchyne s jedálňou  k existujúcej garáži  na parc. 592/3 a 592/1 na  súp. č. 14 v kat. 
        území    obce Horovce 
11.    Prerokovanie možnosti realizácie asfaltového postreku na zrekonštruovanú zadnú 

         prístupovú komunikáciu k budove OcU vo výške 1200 € 

12.    Prerokovanie potreby výmeny detských toaliet v Materskej škole Horovce 

13.    Prerokovanie zámeru obce podieľať sa  na založení Občianského združenia 

         “Ondavské cyklotrasy“, 

14.    Informácia o začatí nového konania  vedeného MŽP pre: „ Zariadenie pre  materiálové  

        zhodnocovanie odpadov Horovce,“ ktoré procesuje Ministerstvo ŽP SR, vo veci   

         posudzovania  vplyvov  navrhovanej činnosti na Životné prostredie, a informácia o liste 

         z MŽP SR zo dňa 11.05.2021 

15.    Prerokovanie stanoviska obce k zámeru pre navrhovanú činnosť: „ Zariadenie pre  

          materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“,   na základe začatého nového správneho 

          konania, ktoré procesuje Ministerstvo ŽP SR, vo veci posudzovania plyvov  navrhovanej činnosti 

na ŽP    

16.    Informácia o vykonanom prieskume doporučenom obecným zastupiteľstvom  

         formou dotazníka pre zámer výstavby IBV 

17.    Informácia o pozvaní  na akciu „Horovecká varecha“  v obci Horovce pri Púchove  

18.    Rôzne 

     19.    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 4 poslanci OZ,  dvaja 

poslanci boli ospravedlnení  z pracovných dôvodov, jeden sa dostaví na OZ s pracovných 

dôvodov neskoršie.  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.301/2021 

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:     Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová  

                         Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

                

                                  

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

Za overovateľov zápisnice navrhnutí p.Marjov, p. Šimko do navrhovej komisie boli navrhnutí  

Ing.  Rusinkovič, p. Maheľová  

 

Uznesenie č. 302/2021 

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.   Marjov, Šimko 

  návrhová komisia:           Ing. Rusinkovič, Maheľová   

 
 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 
 

K bodu 2 :   Kontrola plnenia uznesení 

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

uznesení  prijatých na obecnom zastupiteľstve 14.05.2021  zobralo na vedomie  

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Uznesenie č. 303/2021 

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 zastupiteľstve konanom  dňa 14.05.2021 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                               

  

K bodu 3 :   Informácia o zanalizovaných  možnostiach majetkovo - právneho  vysporiadania 

parcely EKN 930/121, ktorá je v obci využívaná ako futbalové ihrisko podaná osobne právnym 

zástupcom JUDr. Kuročkom 

 

Právny zástupca obce JUDr. Kuročka  obšírne informoval Obecné zastupiteľstvo  o možnostiach 

majetkovo-právneho  vysporiadania parcely EKN 930/121,  ktorá je v obci využívaná ako ihrisko. 

 

 Uznesenie č. 304/2021 

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 zanalizovaných  možnostiach majetkovo - právneho  vysporiadania parcely EKN 

930/121, ktorá je v obci využívaná ako futbalové ihrisko podaná osobne právnym zástupcom JUDr. 

Kuročkom  

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

                         Proti: 

                      Zdržal sa: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                             

                                  

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 4:   Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu pre futbalový klub OŠK Horovce 

Futbalový klub OŠK Horovce požiadal  o finančný príspevok na svoju činnosť a súťaž OŠK  

Z dôvodu situácie Covid žiadosť nebola podaná v určenom termíne až teraz.. OZ  schválilo 

finančnú dotáciu vo výške 3500 pre futbalový klub OŠK Horovce 

 

Uznesenie č. 305/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

                                    

 

Schvaľuje: 

Finančnú dotáciu pre futbalový klub OŠK  Horovce vo výške  3500 € s postupným 

uvoľnovaním na základe schválení obecného zastupiteľstva. 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

  

                                                                                   

                                                                   
K bodu 5:  Prerokovanie uvoľnenia finančného príspevku vo výške 600 € na základe žiadosti 

o dotáciu OŠK – futbalový klub Horovce 

OZ po prerokovaní  uvoľnilo časť dotácie vo výške 600  €   pre OŠK  Horovce 

 

Uznesenie č. 306/2021 

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

zriadení  v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Uvoľnenie finančného príspevku vo výške 600 € na základe schválenej žiadosti o dotáciu 

OŠK – futbalový klub Horovce 

 

 
 

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

                         Proti: 

                      Zdržal sa: 
  

                                                    

           

 

      

                                                                     

                                    
K bodu 6:  Stanovisko  hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce  

 S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 oboznámila p. 

Mgr. Anna Kosanová HKO. Zároveň k tomu dodala, že stanovisko bolo odoslané každému 

poslancovi e-mailom . Hlavný kontrolór obce Mgr. Kosanová  podala stanovisko k výročnej 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

správe a k záverečnému účtu obce Horovce za rok 2020 a doporučila  schváliť celoročné 

hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad. 

Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice a Obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie. 

 

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

zriadeni v z.n. 

 

  Uznesenie č.307/2021 

 
 Berie na vedomie: 
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Horovce za rok 2020  

 

 

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

                          Proti: 

                       Zdržal sa: 

                                                                                                      

   
K bodu 7:   Záverečný  účet obce - prerokovanie   

   
Návrh záverečného účtu predložila  ekonómka obce p. Rusinkovičová.. Záverečný účet bol 

overený hlavnou kontrolórkou obce Mgr. Annou Kosanovou, ktorá potvrdila, že účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horovce k 31.12.2020 a 

výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o 

účtovníctve.  Návrh záverečného účtu obce Horovce za rok 2020 bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce Horovce v zákone stanovenej lehote  na pripomienkovanie 

občanov. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli k záverečnému účtu obce Horovce 2020 

vznesené žiadne námietky a pripomienky. Plnenie rozpočtu a záverečný účet obce Horovce za 

rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Obecné zastupiteľstvo v Horovciach jednohlasne schválilo celoročné hospodárenie obce 

Horovce a záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad 

 

Uznesenie č.308/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

2.Schvaľuje: 

 
a)  Záverečný účet obce Horovce za rok 2020 

b) Celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 

c) Zostatok finančných operácií v sume 97 306,08 Eur podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť na tvorbu rezervného fondu  
 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: 

                      Zdržal sa: 

  
                                                                                             

                                  

                                     

   

K bodu 8:  Návrh kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021  

 

Hlavná kontrolórka  obce Mgr. Anna Kosanová predložila na schválenie plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Horovce na 2. polrok 2021. OZ schválilo plán hlavnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

 Uznesenie č.309/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 Návrh kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021  
 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                              
K bodu 9:    Prerokovanie zámeru  žiadateľa Mareka.H. k   zriadeniu predajne 

zmiešaného tovaru   

Pán Marek H. doručil emailom  16.06.2021 zámer na realizáciu  k zriadeniu predajne 

zmiešaného tovaru. OZ zámer p. Horvátha zobralo na vedomie a zároveň mu ukladá 

predvádzať prípravu realizáciu a užívanie stavby s v súlade  s platnými právnymi predpismi 

OZ nesúhlasilo  predloženým návrhom prevádzkovej doby, ktorá  je  navrhovaná do 21.00 

hodiny večer.  

Uznesenie č.310/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

zámer navrhovateľa M. H. 

 

 

Ukladá: 

 navrhovateľovi M. H prevádzať prípravu, realizáciu a užívanie stavby v súlade s platnými 

právnymi predpismi SR 

 

Nesúhlasí: 

s predloženým  návrhom prevádzkovej doby. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: Šimko  
                                                                               

                      

 

K bodu 10:     Prerokovanie zámeru žiadateľa Gustáva H. na realizáciu 

prístavby kuchyne s jedálňou  k existujúcej garáži  na parc. 592/3 a 592/1 na  

 súp. č. 14 v kat. území  obce Horovce 

Žiadateľ p. Gustáv H. doručil zámer na  realizáciu prístavby k letnej kuchyni jedálňou  

k existujúcej garáži  na parc. 592/3 a 592/1 na  súp. č. 14 v kat. území  obce Horovce 

. 

Stavebná spoločná úradovňa  popísala dôvody na  základe ktorých  OZ zámer žiadateľa 

 G. Horvátha zamietlo.  Hlasoval už aj poslanec  Ľoch, ktorý dorazil o 18.12 hodine. 

 

 

Dôvodová správa:  

Navrhovateľ nešpecifikuje čo je to prístavba, a podľa zistení v katastri nehnuteľností nejedná 

sa o prístavbu k letnej kuchyni, ale ku garáži, čo odporuje STN normám. Navrhovaná 

prístavba nie je osadená v intenciách stavebného zákona, t.j. 2m od hranice susedného 

pozemku. Podľa návrhu stavba nebude vykurovaná, preto ju nie je možné použiť ako obytnú. 

Navrhovaná stavba ako celok nie je v súlade so schváleným územným plánom obce Horovce. 

 

Uznesenie č.311/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Zamieta: 

 návrh   žiadateľa Gustáva . H. na realizáciu „Prístavby k letnej kuchyni, z dôvodov 

popísaných  Spoločnou stavebnou úradovňou(Stavebným úradom)“  
 

 

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

                         Proti:   

                      Zdržal sa: 

 

                                       

K bodu 11.   Prerokovanie možnosti realizácie asfaltového postreku na zrekonštruovanú 

prístupovú komunikáciu k budove OcU vo výške 1200 € 

 

Uznesenie č. 312/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Možnosť realizácie asfaltového postreku na zrekonštruovanú zadnú  prístupovú komunikáciu 

k budove OcU vo výške 1200 € 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: Šimko 

                       Zdržal sa:    
                                  
K bodu 12: Prerokovanie potreby výmeny detských toaliet v Materskej škole Horovce 

Detské toalety Materskej škole  v počte 7 ks  sú nefunkčné  pretekajú  

 

Uznesenie 313/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Potrebu výmeny detských toaliet v Materskej škole Horovce v počte  7 ks 

 

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

                         Proti:   

                      Zdržal sa: 

 

                                   

                 

  
K bodu 13 :  Prerokovanie zámeru obce podieľať sa  na založení občianskeho  

                 združenia  “Ondavské cyklotrasy“ 

Starosta obce informoval OZ so zámerom podieľať sa na založení občianskeho združenia 

“Ondavské cyklotrasy“ Hlavnou úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces 

výstavby cyklotrás v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše 

a Tokaja v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov  Vranov nad Topľou, Michalovce 

a Trebišov 

 

 Uznesenie č.314/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Zámer obce Horovce podieľať sa na  založení občianskeho  združenia Ondavské cyklotrasy 

v spolupráci všetkých obcí  a miest katastrami ,ktorých je plánovaná  cyklotrasa Ondava. 

Hlavnou úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby cyklotrás 

v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí 

rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov  Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov 

 

 

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

                          Proti:   

                       Zdržal sa: 

                                                                                             

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

                          

                   

                                   
K bodu 14 : Informácia o začatí nového konania  vedeného MŽP pre: „ Zariadenie 

pre  materiálové  zhodnocovanie odpadov Horovce,“ ktoré procesuje Ministerstvo ŽP 

SR, vo veci    posudzovania  vplyvov  navrhovanej činnosti na Životné prostredie a 

informácia o liste    z MŽP SR zo dňa 11.05.2021 

Starosta obce informoval a prečítal  list  z Ministerstva životného  prostredia o začatí nového 

konania vedeného MŽP pre Zariadenie pre materiálové  zhodnocovanie odpadov Horovce  zo 

dňa 11.05.2021. Obecné zastupiteľstvo tuto informáciu o začatí nového konania  na vedomie. 

 

Uznesenie č. 315/2021 

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 začatí nového konania  vedeného MŽP pre: „ Zariadenie 

pre  materiálové  zhodnocovanie odpadov Horovce,“ ktoré procesuje Ministerstvo ŽP 

SR, vo veci    posudzovania  vplyvov  navrhovanej činnosti na Životné prostredie a 

informáciu o doručenom liste  z MŽP SR zo dňa 11.05.2021 

 

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

                         Proti:   

                         Zdržal sa: 

 

                                                                  

                    
 

K bodu 15 :  Prerokovanie stanoviska obce k zámeru pre navrhovanú činnosť:   

Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“,   na základe začatého 

nového správneho  konania, ktoré procesuje Ministerstvo ŽP SR, vo veci posudzovania 

vplyvov  navrhovanej činnosti na ŽP. 

V tomto bode OZ vyjadrovalo svoje názory na vytvorenie stanoviska k zámeru  pre 

navrhovanú činnosť:   Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce,“,   na 

základe začatého nového správneho  konania, ktoré procesuje Ministerstvo ŽP SR, vo veci 

posudzovania vplyvov  navrhovanej činnosti na ŽP, ktoré je potrebné zaslať na MŽP SR. 

V rozprave tomuto bodu  sa zúčastnil aj p. Ing. Čeklovský, ktorý   upozornil, že ak vznikne 

táto  firma v našom regióne prinesie to so sebou veľké riziká. Citoval zákon o ochrane 

prírody, kde sa uvádza, že sa nesmie nič budovať čo môže poškodiť predmet ochrany. 

Uviedol že  Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov  Horovciam by nemalo 

patriť, pretože by obec to mohlo zahubiť.  Je treba porozmýšlať čo nám hrozí a zničí nam to 

životné prostredie aj chránenú oblasť ktorá sa tam nachádza.   
P. Marjov sa opýtal p.Ing. Čeklovského či mu ide len o tu chránenú oblasť , lebo aj za jeho mladosti 

bola Poša aj smrad z Ondavy je taktiež citiť a nezničilo nás to. 

 P. Šimko citoval z programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 

2018 – 2047, p. Ľoch  podotkol, že môžeme poslať svoje názory a nechať to  na odborníkov. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

OZ nakoniec navrhlo žiadať Ministerstvo životného prostredia sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako správny orgán, 

aby  vo veci  začatého správneho konania  boli rozsiahlejšie a konkrétnejšie prehodnotené odborným 

spôsobom  všetky možné vplyvy navrhovanej činnosti na zdravie okolitého obyvateľstva ako aj na 

životné prostredie v rozsahu: Spodné vody, ovzdušie, hluk, emisie, prírodná rezervácia Bisce, 

chránené vtáčie územie Ondavská rovina s poukázaním na program starostlivosti o chránené vtáčie 

územie Ondavská rovina na roky 2018 – 2047, a blízkosť obytnej zóny obce Horovce okres 

Michalovce, v celom rozsahu v blízkosti navrhovaného zariadenia. 

 

Uznesenie č.316/2021 

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

zriadení v z.n.p.na základe informácie o novozačatom správnom konaní, ktoré procesuje 

Ministerstvo životného prostredia  SR vo veci posudzovania vplyvov  navrhovanej činnosti: 

„ Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“ navrhovateľa 

BIOELEKTRA Horovce, a.s. 

 

 
Žiada: 

 Ministerstvo životného prostredia sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako správny orgán, aby  vo veci  začatého 

správneho konania  boli rozsiahlejšie a konkrétnejšie prehodnotené odborným spôsobom  

všetky možné vplyvy navrhovanej činnosti na zdravie okolitého obyvateľstva ako aj na 

životné prostredie v rozsahu: Spodné vody, ovzdušie, hluk, emisie, prírodná rezervácia Bisce, 

chránené vtáčie územie Ondavská rovina s poukázaním na program starostlivosti o chránené 

vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018 – 2047, a blízkosť obytnej zóny obce Horovce 

okres Michalovce, v celom rozsahu v blízkosti navrhovaného zariadenia. 

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

                         Proti:   

                         Zdržal sa: 

 

 

                                                                                            
K bodu 16 : Informácia o vykonanom prieskume doporučenom obecným 

zastupiteľstvom formou dotazníka pre zámer výstavby IBV 

Starosta obce i formoval o prieskume dotazníka, ktorý bol uložený na predchádzajúcom 

obecnom zastupiteľstve  a bol zaslaný všetkým vlastníkom parciel nachádzajúcich sa vpravo 

od Tušickej Novej Vsi.  Zo 7 domácností odpovedali všetci .Informáciu o vykonanom 

prieskume doporučenom obecným zastupiteľstvom formou dotazníka pre zámer výstavby 

IBV, ktorej obsahom je menšinový nesúhlas realizácie IBV  OZ zobralo na vedomie. 

 

 Uznesenie č.317/2021 

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 vykonanom prieskume doporučenom obecným zastupiteľstvom formou 

dotazníka pre zámer výstavby IBV, ktorej obsahom je menšinový nesúhlas realizácie IBV 

v časti F podľa územného plánu obce, občanov bývajúcich v predmetnej lokalite, ktorí sú 

vlastníkmi dotknutých nadrozmerných záhrad.  

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

                         Proti:   
                         Zdržal sa: 

 

                                                                            

                            

 
 

K bodu 17 :   Informácia o pozvaní na akciu „Horovecká varecha“ v obci Horovce pri 

Púchove 

Starosta obce informoval o pozvaní na akciu „Horovecká varecha“ v obci Horovce pri 

Púchove 

 

Uznesenie č. 318/2021 

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 pozvaní na akciu „Horovecká varecha“ v obci Horovce pri Púchove 

 

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

                         Proti:   

                         Zdržal sa: 

 

K bodu 18 :   Rôzne 

 

Starosta obce oboznámil OZ  o výsledku technickej odbornej kontroly zo dňa 30.05.2021, na 

základe ktorej, je potrebné odstrániť z detského ihriska v areále Materskej školy drevené 

hracie prvky, ktoré sú v zlom technickom stave z nevyhovujúcou pevnosťou a stabilitou a bez 

spotrebných dopadových plôch.  

Uznesenie č.319/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Doporučuje: 

 

Starostovi obce na základe  vykonanej technickej odbornej kontroly zo dňa 30.05.2021 

odstrániť z detského ihriska v areály Materskej školy drevené hracie prvky, ktoré sú v zlom 

technickom stave s nevyhovujúcou pevnosťou a stabilitou a bez potrebných dopadových 

plôch.  

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

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

                         Proti:   

                        Zdržal sa: 

                                             

                                                 
                                                                                                                      

K bodu 19: 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:  

 

 

 


