
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                              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:  27.09.2021 

 

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

Ľoch, od  17.35 hodiny 

                                            
 

    1.      Otvorenie  
            a/  Schválenie programu rokovania 

            b/  Voľba návrhovej komisie 

            c/  Určenie overovateľov zápisnice 

       2.      Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

       3.       Vystúpenie hostí v súvislosti so situáciou  na býv p.č. 112 

 4.        Prerokovanie podnetu na prešetrenie zo dňa 20.09.2021 o nepovolenej realizácii  

            chatrče na pozemku p. Šándora 

 5.       Prerokovanie možnosti a spôsobu vysporiadania  parciel CKN 21/2 a 20/2,  

           EKN   v stave parcela  1611/1 zapísaných na LV 1292 vo vlastníctve obce Horovce,  

          oproti parcele CKN 21/1 zapísanej na LV 40  vo vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbarových, 

          na základe geodetom spracovaného geometrického zamerania  

      6.       Prerokovanie a schválenie VZN 5/2021  o sume úhrady za náhradnú 

                evidenčnú známku pre psa 

7.       Prerokovanie a schválenie  spracovania  a podania ŽoNFP na stavebné úpravy Kultúrneho  

         domu  adresovanej miestnej akčnej skupine  POONDAVIE s vynaložením potrebných 

               finančných nákladov na spracovanie žiadosti  ako aj  schválenie finančnej spolúčasti 

               vo      výške 5 % z celkových oprávnených nákladov predmetného projektu  

     8.       Prerokovanie usporiadania podujatia – Úcta k starším a Silvestrovský beh 

     9.       Prerokovanie termínu a spôsobu  uskutočnenia brigády v súvislosti s odstránením 

              starého obecného rozhlasu 

   10.      Prerokovanie možnosti  zavedenia nových služieb pre občanov obce 

   11.      Prerokovanie  potreby zakúpenia traktorovej radlice na sneh 

   12.      Rôzne 

   13.      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 6 poslanci OZ,  jeden 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

poslanec  z pracovných dôvodov prišiel 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  doplnil o body: 

 
      -  Vystúpenie hostí v súvislosti so situáciou  na býv p.č. 112 

-   Prerokovanie podnetu na prešetrenie zo dňa 20.09.2021 o nepovolenej realizácii  

         chatrče na pozemku p. Šándora 

     -   Prerokovanie usporiadania podujatia – Úcta k starším a Silvestrovský beh 

     -   Prerokovanie termínu a spôsobu  uskutočnenia brigády v súvislosti s odstránením 

         starého obecného rozhlasu 

     -   Prerokovanie možnosti  zavedenia nových služieb pre občanov obce 

      -  Prerokovanie  potreby zakúpenia traktorovej radlice na sneh 

 

  Obecné zastupiteľstvo doplnené body do programu schválilo 

                                           

Uznesenie č. 341/2021 

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:                                                                                                                                                                                                                                   

                                             
    Vystúpenie hostí v súvislosti so situáciou  na býv p.č. 112 

    prerokovanie podnetu na prešetrenie zo dňa 20.09.2021 o nepovolenej realizácii  

    chatrče na pozemku p. Šándora 

    Prerokovanie usporiadania podujatia – Úcta k starším a Silvestrovský beh 

    Prerokovanie termínu a spôsobu  uskutočnenia brigády v súvislosti s odstránením 

    starého obecného rozhlasu 

    Prerokovanie možnosti  zavedenia nových služieb pre občanov obce 

    Prerokovanie  potreby zakúpenia traktorovej radlice na sneh 

    

 
Hlasovanie:     Za: JUDr. Bereščík,  Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová Trusa    

                           Proti:  

                        Zdržal sa: 

 

 

2. Pozmenený program obecného  zastupiteľstva                       

 

      
Hlasovanie:     Za: JUDr. Bereščík,  Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová Trusa    

                         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 návrhovej komisie boli navrhnutí  

Ing.  Rusinkovič, p. Maheľová 

                               

Uznesenie č. 342/2021 

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. Rusinkovič, Trusa 

   návrhová komisia:           JUDr. Bereščík p. Maheľová 

 
  

   
Hlasovanie:     Za: JUDr. Bereščík,  Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová Trusa    

                         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 03.09.2021ie  

Uznesenie č. 343/2021 
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: 03.9.2021  

 
Hlasovanie:     Za: JUDr. Bereščík,  Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová Trusa    

                         Proti:  
                         Zdržal sa: 

                                                                                                    

 
                                                                                                                     

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 3:    Vystúpenie hostí v súvislosti so situáciou  na býv súp. č. 112 

V tomto bode bol prítomný už  aj poslanec Ing. Ľoch, ktorý prišiel o 17.35 hodine. 

V súvislosti so situáciou na býv. popisnom číslo 112  vystúpil  p. Zoltán Kašo  zakladateľ 

strany Nova Roma  ako zástupca rómov,  bývajúcich v unimobunkách na býv. sup. č.112. 

Žiadal  Obecné zastupiteľstvo, aby obyvatelia z býv. popisného č.112, naďalej zotrvali na  

súčasnom pozemku  s tým, že by im vypomohli finančne  a zaplatili dlhy, ktoré majú. 

Taktiež vystúpil p.Pecha z Kresťanskej misii Imannuel, s prosbou o predĺženie zmluvy 

obyvateľom unimobuniek, aby mohli naďalej zostať na doterajšom mieste. 

 p. Mikitová k tejto problematike  vystúpila s tým, že sú neprispôsobiví , takto žiť im 

vyhovuje ich  deti behajú hore dole, rušia kľud vyhrávaním gitarových seansí. Nedá sa vedľa 

nich existovať narušujú kľud, palia na dvore , nedá sa ani súšiť prádlo.  

p. Pecha  podotkol, že nikto  nemá právo súdiť, nemá sa odsúdiť človek bez toho, aby dostal 

šancu, a už vonkoncom nie útočiť na deti. Znovu prizvukoval , že prišli prosiť o šancu, milosť 

a zaručuje sa za nich a že spev nikomu nemôže robiť nepríjemnosť. 

p. Hotovčín:   Príďte ku mne na dvor sadnite si a som zvedavý dokedy vydržíte počúvať ten 

spev. Tento problém sa rieši minimálne  6 rokov, kde ste boli  predtým. 

p Kašo:.  Ja   som tu ohľadom sporu a pozdĺžnosti, sme ochotní formou zbierky uhradiť ich  .  

Prosíme starostu aj poslancov, aby im dali ešte šancu a mohli tu naďalej bývať. 

          

    Pán Kašo spomenul aj možnosť odkúpenia pozemku susediaceho pána Šandora kde by  

chcel umiestniť predmetné unimobunky. 

Starosta obce na to poznamenal, že takýto zámer podľa neho nie je ani nebude v súlade so 

zákonom a takisto s  územnoplánovacou dokumentáciou obce. 

 Zo skupiny hosti bolo spomenuté ,že by bolo rozumnejšie zakúpiť im starší dom a neriskovať 

tak zbytočne vyplatené financie za pozemok vo výške 4000 Eur, na ktorom tak či tak 

unimobunky umiestnené  nebudú môcť byť. 

 

V závere p. Kašo a p. Pecha ešte raz požiadali  vedenie obce o ústretovosť  v danej 

problematike a o predlženie času a o prípadne návrhy zo strany obce. 

 

Poslanci OZ sa vyjadrili, že  nakoľko obec nedisponuje už žiadnymi možnosťami  riešenia 

predmetnej veci nemá k dispozicií ani žiadne návrhy. 

 
                                                                                                    

                                                                                                    

Uznesenie č. 344/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Vystúpenie hostí v súvislosti so situáciou  na býv.súp.č. 112 
  
Hlasovanie:     Za: JUDr. Bereščík,  Marjov,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová ,Trusa Ing.Ľoch   

                         Proti:  
                         Zdržal sa: 

 

                                                                               

                                           

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                  

 

 

K bodu 4: Prerokovanie podnetu na prešetrenie zo dňa 20.09.2021 o nepovolenej 

realizácii   chatrče na pozemku p. Šándora 

 

Dňa 20.09.2021 bol na Obecný rad bol doručený list – podnet na prešetrenie oprávnenosti 

postavenia drobnej obývanej stavby č.d.111. V spomínanej stavbe sú inštalované elektrické 

rozvody neodborným spôsobom, čo môže spôsobiť požiar. realizácie chatrče  na pozemku p. 

Obecné Zastupiteľstvo rozhodlo riešiť tuto situáciu  v súlade so stavebným zákonom. 
 

Uznesenie č. 345/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Doporučuje: 

Starostovi obce riešiť  predmetnú situáciu  v súlade so stavebným zákonom 

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

                         Proti:  

                         Zdržal sa: 

            

                               

 

 
K bodu 5:  Prerokovanie možnosti a spôsobu vysporiadania  parciel CKN 21/2 

 a 20/2,    EKN   v stave parcela  1611/1 zapísaných na LV 1292 vo vlastníctve obce 

Horovce,  oproti parcele CKN 21/1 zapísanej na LV 40  vo vlastníctve Jozefa a Aurélie 

Farbarových,    na základe geodetom spracovaného geometrického zamerania  

Toto vysporiadanie  parciel sa už riešilo  v minulého roku,  na OZ bol pozvaný aj p, Farbár 

vlastník parciel,s ktorým sa OZ dohodlo že, sa táto možnosť sa bude riešiť až po stretnutí na 

priamom meste. 

 Uznesenie č. 346/2021 

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

zriadení  v z.n.p. 

 

  

Berie na vedomie: 

Prerokovanie možnosti a spôsobu vysporiadania  parciel CKN 21/2 a 20/2,    EKN   v stave 

parcela  1611/1 zapísaných na LV 1292 vo vlastníctve obce Horovce,  oproti parcele CKN 

21/1 zapísanej na LV 40  vo vlastníctve Jozefa a Aurélie Farbarových, na základe geodetom 

spracovaného geometrického zamerania  

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

                         Proti:  

                         Zdržal sa: 

 

                                                                    



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                                       

 

 
K bodu 6:  Prerokovanie a schválenie VZN 5/2021  o sume úhrady za náhradnú 

                evidenčnú známku pre psa 

 Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 5/2021 o sume úhrady za 

 náhradnú evidenčnú známku pre psa. 
               

 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. 347/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

VZN 5/2021 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 

 

 

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

                         Proti:  

                         Zdržal sa: 

           
                                      

 
K bodu 7:  Prerokovanie a schválenie  spracovania  a podania ŽoNFP na stavebné 

úpravy Kultúrneho domu  adresovanej miestnej akčnej skupine  POONDAVIE 

s vynaložením potrebných finančných nákladov na spracovanie žiadosti  ako aj  

schválenie finančnej spolúčasti vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov 

predmetného projektu 

Starosta obce informoval  o možnosti spracovania a podania ŽoNFP  miestnej akčnej skupine 

POONDAVIE,  na úpravy Kulturného domu  

 

 

Uznesenie č.348/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Spracovanie a podanie ŽoNFP na stavebné úpravy Kultúrneho domu  adresovanej miestnej 

akčnej skupine  POONDAVIE s vynaložením potrebných finančných nákladov na 

spracovanie žiadosti  ako aj  schválenie finančnej spolúčasti vo    výške 5 % z celkových 

oprávnených nákladov predmetného projektu  

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

                         Proti:  

                         Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

                                   

 

K bodu 8:  Prerokovanie usporiadania podujatia – Úcta k starším a Silvestrovský beh 

Každoročne sa v obci Horovce usporadúvali akcie Úcta k starším pre starších občanov 

a Silvestrovský beh. OZ  tohto roku akciu Úcta k starším zamietlo z dôvodu pandemických 

opatrení   o akcii Silvestrovský beh sa bude ešte rokovať na najbližšom zasadnutí  ak by sa aj 

uskutočnila   musí byť v súlade s pandemickými  opatreniami. 

 

Uznesenie č.349/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Zamieta: 

Usporiadanie akcie   Úcta k starším      
 

Berie na vedomie: 

Možnosť usporiadania Silvestrovského behu    v súlade s pandemickými opatreniami 

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

                         Proti:  

                         Zdržal sa: 

 

                                                               

 

K bodu 9: Prerokovanie termínu a spôsobu  uskutočnenia brigády v súvislosti 

s odstránením  starého obecného rozhlasu 

Starosta obce  navrhol uskutočnenie brigády v súvislosti s odstránením starého obecného 

rozhlasu, termín si upresnia 

 

Uznesenie č.350/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

Realizáciu uskutočnenia brigády v súvislosti s odstránením  starého obecného rozhlasu 

neskorším upresnením termínu. 

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

                         Proti:  

                         Zdržal sa: 

 

                         

K bodu 10: Prerokovanie možnosti  zavedenia nových služieb pre občanov obce  

Občania obce by privítali nove služby v obci traktorom a tom mulčovanie kukuričných stebiel 

a vývoz  konárov a iných odpadov z obydlí obyvateľov. 

OZ tieto služby neschválilo 

 

Uznesenie č.351/2021 

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

zriadení v z.n.p. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

Neschvaľuje: 

Zavedenie  nových služieb  mulčovanie kukuričných stebiel a vývoz konárov obecným 

traktorom   
 

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

                         Proti:  

                       Zdržal sa: 

 

 
                        

 

K bodu 11:  Prerokovanie  potreby zakúpenia traktorovej radlice na sneh 

Starosta obce informoval  o potrebe zakúpiť a traktorovú radlicu na sneh, ktorá bude potrebná 

v zimnom období.    

Uznesenie č.352/2021 
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 traktorovej radlice na sneh 
 

 

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

                         Proti:  

                      Zdržal sa: 

 

                                                                                  

K bodu 12 :  Rôzne. 

 OZ sa dohadovalo ,že by bolo treba bránu na cintoríne otvoriť nakoľko čoskoro bude 

pamiatka zosnulých a ľudia budú nosiť kvety na hroby.  

 

K bodu 13: 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:  

 

 

 


