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

ZÁPISNICA
z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 03.09.2021
Prítomní poslanci: Marjov,Ing. Rusinkovič, Maheľová Šimko, Ing. Ľoch, Trusa
1.

Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ Určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4.
Správa o hospodárení za II.Q
5.
Prerokovanie a schválenie VZN 2/2021 „ O vodení psov a vymedzení miest v obci ...
6.
Prerokovanie a schválenie VZN 3/2021 „O určení spadovej MŠ zriadenej obcou a Dodatku č.1
k VZN 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a ŠZ
6. Výročná správa obce Horovce za rok 2020
7. Informácia o zmene zo strany riadiaceho orgánu v súvislosti s financovaním podporných
aktivít v plnom rozsahu na ťarchu žiadateľa vo vzťahu k výzve s kódom OPKZP-PO4SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - / SIEA/
8. Prerokovanie a schválenie uchádzania sa o finančnú dotáciu z výzvy s kódom OPKZP-PO4
- SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Horovce
s potrebným spolufinancovaním stavebných prác vo výške 5 % s celkového rozpočtu stavby
a s financovaním sprievodných finančných nákladov spojených s podaním žiadosti o NFP
a s realizáciou projektu v rozsahu – stavebný dozor externý management energetický certifikát
9. Prerokovanie a schválenie finančných nákladov vo výške 1200 Eur s DPH za účelom
spracovania ŽoNFP k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68
10. Prerokovanie a schválenie časti dotácie OŠK Horovce vo výške 1500 Eur
11. Prerokovanie možnosti spracovania PD na základe architektonickej štúdie pre novú plánovanú časť cintorína
vo výške 350 EUR.
12. Prerokovanie návrhu zmluvy medzi obcou Horovce a Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku
v obci Horovce, ktorej predmetom je prenájom priestorov budovy malého Kultúrneho domu
13. Prerokovanie potreby zakúpenia štítkov pre psov v súvislosti s evidenciou psov v obci Horovce
14. Prerokovanie možnosti výberu schválenej dotácie z KSK z predpokladaných dvoch úspešných žiadosti
o dotáciu z KSK
15. Informácia o rekonštrukcii WC v Materskej škole
16. Informácia o pridelenej dotácii na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo výške 3000 Eur
17. Prerokovanie a schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na stavbu „Horovce – obecný
vodovod „ uzatvorenej medzi cedentom obcou Horovce a cesionárom – VVS. a.s. Košice, ktorej predmetom
cedácie je výstavba časti vodovodného radu 3-9 a prepojovacieho radu s pretláčaním č.5
18. Uvoľnenie časti finančnej dotácie pre OŠK Horovce v zostávajúcej výške 1260 Eur
19. Prerokovanie majetkovoprávneho vysporiadania parciel CKN 21/2 a 20/2, ktorých vlastníkom v stave EKN a
par.1611/1 zapísaných na LV 1292 je obec Horovce, oproti parcele CKN 21/1 zapísaných na LV 40 vo
vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbárových
20. Návrh na úpravu alebo odstránenie malej tribúny na ihrisku OŠK
21. Rôzne
22. 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 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:
17. Prerokovanie a schválenie zmluvy o postupení práv a povinností stavebníka na stavbu
„Horovce –obecný vodovod,“ uzatvorenej medzi cedentom obcou Horovce
a cesionárom – VVS. a.s. Košice, ktorej predmetom cedácie je výstavba časti
vodovodného radu 3-9 a prepojovacieho radu s pretláčaním č.5
18. Uvoľnenie časti finančnej dotácie pre OŠK Horovce v zostavajúcej výške 1260 Eur
19. Prerokovanie majetkovoprávneho vysporiadania parciel CKN 21/2 a 20/2, ktorých
vlastníkom v stave v EKN par.1611/1 zapísaných na LV 1292 oproti parcele CKN
21/1 zapísanej na
LV 40 vo vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbárových
20. Návrh na úpravu alebo odstránenie malej tribúny na obecnom ihrisku
Obecné zastupiteľstvo doplnený program schválilo
Uznesenie č320/2021
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:
17. Prerokovanie a schválenie zmluvy o postupení práv a povinností stavebníka na stavbu
„Horovce –obecný vodovod,“ uzatvorenej medzi cedentom obcou Horovce
a cesionárom – VVS. a.s. Košice, ktorej predmetom cedácie je výstavba časti
vodovodného radu 3-9 a prepojovacieho radu s pretláčaním č.5
18. Uvoľnenie časti finančnej dotácie pre OŠK Horovce v zostavajúcej výške 1260 Eur
19. Prerokovanie majetkovoprávneho vysporiadania parciel CKN 21/2 a 20/2, ktorých
vlastníkom v stave v EKN par.1611/1 zapísaných na LV 1292 oproti parcele CKN
21/1 zapísanej na LV 40 vo vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbárových
20. Návrh na úpravu alebo odstránenie malej tribúny na obecnom ihrisku
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

2. Pozmenený program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 1 b a c: Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Rusinkovič, a p. Ing. Ľoch do navrhovej
komisie boli boli navrhnutí p. Šimko, p. Trusa
Uznesenie č. 321/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Určuje za :
overovateľov zápisnice : Ing Rusinkoviča, Ing. Ľocha
návrhová komisia:
p. Šimka, p. Trusu
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
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 dňa: 25.06.2021 zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 322/2021
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: 25.06.2021

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 3: Správa o hospodárení za II.Q
Správa o hospodárení bola doručená každému poslancovi OZ spolu s pozvánkou
Žiadne dotazy a pripomienky k správe neboli zaslané.
Správu prečítala ešte raz p. Rusinkovičová, po prečítaní ju OZ zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 323/2021
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 II.Q.
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 4: Prerokovanie a schválenie VZN 2/2021 O vodení psov a vymedzení miest
v obci, kde je zakázaný voľný pohyb a vstup so psom a o znečisťovaní verejného
priestranstva obce psími výkalmi .
Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 2/2021 O vodení psov a vymedzení miest
v obci, kde je zakázaný voľný pohyb a vstup so psom a o znečisťovaní verejného
priestranstva obce psími výkalmi .
VZN bolo zverejnené na webovej stránke ako aj na úradnej tabuli v zmysle platnej
legislatívy. Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta dal o VZN hlasovať.
Uznesenie č. 324/2021
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.2/2021 - „ O vodení psov a vymedzení miest v obci, kde je
zakázaný voľný pohyb a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími
výkalmi

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 5: Prerokovanie a schválenie VZN 3/2021 o určení spadovej MŠ zriadenej
obcou a VZN č. 4 - Dodatku č 1 k VZN č. 3/2019
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o o určení spadovej MŠ zriadenej obcou
ako aj Dodatok č 1 k VZN č. 3/2019
boli 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. 3/2021 o financovaní Materskej školy a školského
zariadenia financovaného obcou a VZN č.4. – Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 podľa § 11
ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. jednohlasne schválil
Uznesenie č. 325/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
a) VZN č. 3/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou
b) VZN č.4/2021 - Dodatok č.1 k VZN č.3/2019

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 6: Výročná správa
Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa
už nečítala. Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená
o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch a podobne. Výročná
správa sa berie na vedomie.
Uznesenie č.326/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Berie na vedomie:
Výročnú správu obce Horovce za rok 2020

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 7: Informácia o zmene zo strany riadiaceho orgánu v súvislosti
s financovaním podporných aktivít v plnom rozsahu na ťarchu žiadateľa vo vzťahu
k výzve s kódom OPKZP-PO4- SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov - / SIEA
O zmene zo strany riadiaceho orgánu v súvislosti s financovaním podporných aktivít
v plnom rozsahu informoval starosta obce OZ zobralo túto informáciu na vedomie
Uznesenie č.327/2021
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 zmene zo strany riadiaceho orgánu v súvislosti s financovaním podporných
aktivít v plnom rozsahu na ťarchu žiadateľa vo vzťahu k výzve s kódom OPKZP-PO4SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - / SIEA/
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie uchádzania sa o finančnú dotáciu z výzvy s
kódom OPKZP-PO4 - SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti

budovy MŠ v obci Horovce s potrebným spolufinancovaním stavebných prác vo výške
5 % z celkového rozpočtu stavby
Starosta obce informoval o dotácii zameranej na na zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ v obci Horovce s potrebným spolufinancovaním stavebných prác vo výške
5 % z celkového rozpočtu stavby OZ jednohlasne schválilo spracovanie a predloženie
výzvy nakoľko Materská škola je nie vo veľmi dobrom stave a taktiež schválilo aj výšku
spolufinancovania projektu
Uznesenie č.328/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
a) spracovanie a predloženie ŽoNFP s názvom projektu “Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ v obci Horovce“, z Operačného programu kvalita životného prostredia, Prioritná
os 4, špecifický cieľ 4.3.1 s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68
b) výšku spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov ako aj celkovú výšku neoprávnených výdavkov potrebných k realizácií celého
rozsahu projektu
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 9: Prerokovanie a schválenie finančných nákladov vo výške 1200 EUR s DPH za
účelom spracovania ŽoNFP k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.
Uznesenie č.329/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:

Vynaloženie finančných nákladov vo výške 1200 EUR s DPH za účelom spracovania ŽoNFP
k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

.
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 10: Prerokovanie a schválenie časti dotácie OŠK Horovce vo výške 1500 Eur
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uvoľnenie časti dotácie pre OŠK Horovce
Uznesenie č.330/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Uvoľnenie časti dotácie pre OŠK Horovce vo výške 1500 Eur
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 11: Prerokovanie možnosti spracovania PD na základe architektonickej štúdie
pre novú plánovanú časť cintorína vo výške 350 EUR.
O možnosti spracovane projektovej dokumentácie pre novu planovanú časť cintorína
informoval starosta obce OZ schválilo spracovanie PD
Uznesenie č.331/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
spracovanie PD na základe architektonickej štúdie pre novú plánovanú časť cintorína vo
výške 350 EUR

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 12: Prerokovanie návrhu zmluvy medzi obcou Horovce a Reformovanou
kresťanskou cirkvou na Slovensku v obci Horovce, ktorej predmetom je prenájom
priestorov budovy malého Kultúrneho domu
Zmluva ktorej predmetom je prenájom priestorov budovy malého Kultúrneho domu
Uznesenie č.332/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
návrh zmluvy medzi obcou Horovce a Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku
v obci Horovce, ktorej predmetom je prenájom priestorov budovy malého Kultúrneho domu
do roku 2031
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 13 : Prerokovanie potreby zakúpenia štítkov pre psov v súvislosti
s evidenciou psov
V súvislosti s evidenciou psov je zákonnou povinnosťou zakúpiť štítky pre psov.
Uznesenie č. 333/2021
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 štítkov pre psov v v súvislosti s evidenciou psov
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 14: Prerokovanie možnosti výberu schválenej dotácie
z KSK z predpokladaných dvoch úspešných žiadosti o dotáciu z KSK

O možnosti výberu schválenej dotácie z KSK určenú na modernizáciu obecného
rozhlasu informoval starosta obce. OZ schválili realizácu tohto projektuý
Uznesenie č.334/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Realizáciu projektu z dotácie Košického samosprávneho kraja určenú na modernizáciu
obecného rozhlasu
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 15 : Informácia o rekonštrukcii WC v Materskej škole
Starosta obce informoval o rekonštrukcii toaliet v Materskej škole
Uznesenie č.335/2021
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 rekonštrukcii WC toaliet v Materskej škole

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 16: Informácia o pridelenej dotácii na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo
výške 3000 Eur
Obci Horovce bola pridelená dotácia na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo výške 3000 Eur.
OZ túto informáciu zobralo na vedomie
Uznesenie č.336/2021
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 pridelenej dotácii ID 21na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo výške
3000 Eur z rozpočtu KSK pre rok 2021

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 17:Prerokovanie a schválenie zmluvy o postupení práv a povinností stavebníka
na stavbu „Horovce –obecný vodovod,“ uzatvorenej medzi cedentom obcou Horovce
a cesionárom – VVS. a.s. Košice, ktorej predmetom cedácie je výstavba časti
vodovodného radu 3-9 a prepojovacieho radu s pretláčaním č.5
Starosta obce predložil zmluvu s cesionárom VVS. a.s. Obecné zastupiteľstvo schválilo
predloženú zmluvu .
Uznesenie č.337/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Zmluvu o postúpení práv a povinnosti stavebníka na stavbu
„Horovce –obecný vodovod, uzatvorenej medzi cedentom obcou Horovce a cesionárom
– VVS. a.s. Košice, ktorej predmetom cedácie je výstavba časti vodovodného radu 3-9
a prepojovacieho radu s pretláčaním č.5

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 18 : Uvoľnenie časti finančnej dotácie pre OŠK Horovce v zostávajúcej
výške 1260 Eur

OŠK Horovce potrebuje uvoľniť zostávajúcu časť dotácie vo výške 1260 Eur
Uznesenie č.337/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Uvoľnenie časti finančnej dotácie pre OŠK Horovce v zostávajúcej výške 1260 Eur

Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 19 : Prerokovanie majetkovoprávneho vysporiadania parciel
CKN 21/2 a 20/2, ktorých vlastníkom v stave EKN par.1611/1 zapísaných
na LV 1292 je obec Horovce, oproti parcele CKN 21/1 zapísaných na
LV 40, vo vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbárových
Starosta informoval, že je potrebné spracovať geometrický plán
v súvislosti s
majetkovoprávnym vysporiadaním parciel CKN 21/2 a 20/2, ktorých vlastníkom v stave EKN
par.1611/1 zapísaných na LV 1292je obec Horovce, oproti parcele CKN 21/1 zapísaných na
LV 40, vo vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbárových z dôvodu realizácie vodovodu.
Uznesenie č.339/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Spracovanie geometrického plánu v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním parciel
CKN 21/2 a 20/2, ktorých vlastníkom v stave EKN par.1611/1 zapísaných na LV 1292
je obec Horovce, oproti parcele CKN 21/1 zapísaných na LV 40, vo vlastníctve
Jozefa a Aurélie Farbárových
Hlasovanie:

Za: Marjov, Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová, Trusa Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 20 : Návrh na úpravu alebo odstránenie malej tribúny na ihrisku OŠ
Uznesenie 340/2021
P. Šimko informoval, že tribúna na ihrisku je v zlom stave a že, je potrebné ju odstrániť alebo
opraviť ju.
Uznesenie340/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Vyzýva:
OŠK Horovce v termíne do konca novembra odstrániť nedostatočný technicky stav malej
tribúny na ihrisku z dôvodu bezpečnosti ochrany zdravia
K bodu 21 : Rôzne.
Poslanec Marjov podotkol, že ako to bude so Silvestrovským behom či sa uskutoční
v decembri.. OZ však rozhodlo že sa to uvidí podľa situácie a tejto téme sa budú venovať na
ďalšom zasadnutí OZ:
K bodu 22: 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:

