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: 29.10.2021
Prítomní poslanci: JUDr. Bereščík, Ing. Rusinkovič, Maheľová Ing. Ľoch, Trusa
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Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správa o hospodárení za III.Q
Úprava rozpočtu
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 6/2021 O pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb v obci Horovce
Prerokovanie predpokladaných možností realizácie obecných podujatí: Mikuláš
Horovská kvapka krvi, Silvestrovský beh Horovská 10 a Novoročný ohňostroj
Prerokovanie možnosti zakúpenia štart-cieľ brány pre Silvestrovský beh Horovská 10
Prerokovanie možností zakúpenia propagačných materiálov obce pre občanov obce
/mapa, kalendár a iné/
Prerokovanie termínu uskutočnenia obecnej brigády v súvislosti s demontážou starého
obecného rozhlasu
Prerokovanie možnosti spracovania PD pre rekonštrukciu obecných komunikácií
Prerokovanie žiadosti OŠK o poskytnutie dotácie na rok 2022
Informácia o pozdržaní procesu vysporiadania parciel v záujmovej oblasti medzi obcou
Horovce a manželmi J. a A. Farbarovými
Informácia o ukončení dodávok elektrickej energie a plynu do odberných miest obce Horovce
spoločnosťou Slovakia Energy, a následne zvýšenie cien a poplatkov za energie na všetkých
odberných miestach obce Horovce
Prerokovanie potreby a možnosti zakúpenia snehovej radlice za obecný traktor
Rôzne
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 sú ospravedlnení. V zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
bolo zasadnutie uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom, programu, za ktorý dal hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo program rokovania schválilo
Uznesenie č. 353/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Program OZ

Hlasovanie:

Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová , Ing. Ľoch, Trusa
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 1 b a c : Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhnutí p.Maheľová, Ing. Ľoch do návrhovej komisie boli
navrhnutí JUDr. Bereščík a Ing . Rusinkovič
Uznesenie č. 354/2021
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. Ľocha, p. Maheľovú
návrhová komisia:
JUDr. Bereščíka, Ing. Rusinkoviča
Hlasovanie:

Za: JUDr. Bereščík, Ing. Rusinkovič, Maheľová , Ing. Ľoch, Trusa
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Správu prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení prijatých
na obecnom zastupiteľstve 27.09.2021 zobralo na vedomie
Uznesenie č. 355/2021
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: 27.09.2021
Hlasovanie:

Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová , Ing. Ľoch, Trusa
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 3: Správa o hospodárení za III.Q
Správu o hospodárení obdržali všetci poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na
zasadnutie.
Žiadne pripomienky ani výhrady k správe neboli predložené. Na obecnom zastupiteľstve ju
p. Rusinkovičová prečítala ešte raz navrhla na schválenie aj čerpanie rezervného fondu na
úhradu cvičebných prvkov pri KD a na úhradu modernizácie obecného rozhlasu
Uznesenie č. 356/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
1. Schvaľuje:
a/ čerpanie rezervného fondu na úhradu cvičebných prvkov pri Kultúrnom dome vo výške
1016 Eur
b/ čerpanie rezervného fondu na úhradu modernizácie obecného rozhlasu vo výške
17 008 Eur
2. Berie na vedomie:
Správu o hospodárení za III.Q
Hlasovanie:

Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 4: Úprava rozpočtu
V tomto bode ekonómka obce p. Rusinkovičová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o potrebe úpravy rozpočtu. Jedná sa o úpravu bežných výdavkov
Uznesenie č. 357/2021

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 2/2021 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, Ing. Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.,Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 5: Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 6/2021 O pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v obci Horovce
Starosta informoval OZ o návrhu VZN 6/2021, O pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v obci Horovce Návrh bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote na
webovej stránke, každému bol k dispozícii na úradnej tabuli obce. Poslanec Šimko emailom
poslal k návrhu VZN pozmeňovací návrh následovnom znení:
1. V ustanovení §5 doplniť pred slovo "prevádzkarňach" slovo "interiériových", vymazať
slovo „obchodu a“, a navrhované ustanovenie označiť ako odsek (1)
2. Ustanovenie §5 doplniť o odseky (2) a (3), ktoré znejú:
(2) Prevádzková doba v dňoch počas ktorých obec Horovce organizuje obecné podujatia a
v deň Silvestra, konkrétne 31. decembra od 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa je
povolená v interiérových prevádzkarniach a služieb, ktorých predmetom podnikateľskej
činnosti je pohostinská, reštauračná činnosť, vrátane prevádzok typu kaviareň, pub, bar.
(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na prevádzkarne služieb pre časť
exteriérového sezónneho sedenia.
3.Ustanovenie § 10 – zrušiť ustanovenie § 10 a ustanovenie § 11 prečíslovať na §10.
Obecné zastupiteľstvo s danými pozmeňovacími návrhmi p. Šimku nesúhlasilo a dané návrhy
neschválilo.
Poslanec JUDr. Bereščík navrhol VZN pozmeniť následovne:
a/ V ustanovení §5, vypústiť slovo „obchodu a “ .

b/ Vypustenie ustanovenia §10 z návrhu nariadenia č. 6 /2021 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce a §11 označiť poradovým číslom ako §10
Obecné zastupiteľstvo návrh JUDr. Bereščika schválilo. Starosta obce po doplnení predložil
celý návrh VZN 6/2021 , ktorý Obecné zastupiteľstvo schválilo.
Uznesenie č. 358/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
1. Neschvaľuje:
Pozmeňovacie návrhy poslanca Šimka
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

2. Schvaľuje
Pozmeňovací návrh poslanca JUDr. Bereščíka následovne:
a/ V ustanovení §5, sa vypúšťa slovo „obchodu a “ .
b/ Vypustenie ustanovenia §10 z návrhu nariadenia č. 6 /2021 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce a §11 sa označuje poradovým číslom ako
§10
3. Schvaľuje
VZN č.6 /2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce
Hlasovanie:

Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič,Maheľová Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa :Trusa

K bodu 6: Prerokovanie predpokladaných možností realizácie obecných podujatí:
Mikuláš Horovská kvapka krvi, Silvestrovský beh Horovská 10 a Novoročný
ohňostroj
Každoročne sa v obci v mesiaci december realizovali obecné podujatia Mikuláš, Horovská
kvapka krv, Silvestrovský beh Horovská 10 a Novoročný ohňostroj, keďže pandemická
situácia Covid 19 je zhoršujúca, Obecné zastupiteľstvo po prejednaní neschválilo realizáciu
týchto podujatí.

Uznesenie č.359/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Neschvaľuje:
Realizáciu obecných podujatí: Mikuláš, Horovská kvapka krvi, Silvestrovský beh Horovská 10 a Novoročný ohňostroj v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou
Covid - 19
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 7: Prerokovanie možností zakúpenia štart-cieľ brány pre Silvestrovský
beh Horovská 10
Starosta obce informoval o možnosti zakúpenia štart-cieľ brány, ktorá sa často používa pri
iných behoch a podujatiach. V tomto roku sa však nezrealizuje ani podujatie Horovská 10
tak danú informáciu Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Uznesenie č.360/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
Možnosť zakúpenia štart-cieľ brány pre Silvestrovský
beh - Horovská 10
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.,Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 8: Prerokovanie možností zakúpenia propagačných materiálov obce pre
občanov obce / mapa, kalendár a iné/
Z dôvodu pandemickej situácie sa v tomto roku neuskutočnili žiadne akcie pre našich
občanov, preto starosta obce navrhol, aby sa zakúpili pre občanov reklamné predmety
Po prejednaní Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie reklamných predmetov pre občanov
obce a to stolový kalendár a pero v sume 3 Eur do každej domácnosti.

Uznesenie č.361/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Zakúpenie reklamných predmetov pre občanov obce kalendár a pero v sume do 3 Eur/ 1
domácnosť
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 9: Prerokovanie termínu uskutočnenia obecnej brigády v súvislosti
s demontážou starého obecného rozhlasu
Predbežná brigáda v súvislosti s demontážou starého obecného rozhlasu sa mala uskutočniť
posledný októbrový víkend, keďže tento termín nevyhovuje, Obecné zastupiteľstvo schválilo
brigádu v súvislosti s demontážou starého obecného rozhlasu v mesiaci november 2021
Uznesenie č.362/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Uskutočnenie brigády v súvislosti s demontážou starého obecného rozhlasu
november 2021

v mesiaci

Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.,Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 10: Prerokovanie možnosti spracovania PD pre rekonštrukciu obecných
komunikácii
Starosta obce uviedol, že obecné komunikácie v obci nie sú v dobrom stave. Čím ďalej tým
viac sa zužuje ich šírka, a náklady na ich opravu sú čím ďalej tým vyššie. Bezpochybne je
potrebná rekonštrukcia týchto komunikácií. Starosta obce navrhol spracovanie projektovej
dokumentácie. Obecné zastupiteľstvo návrh zobralo na vedomie.

Uznesenie č.363/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
Možnosti spracovania PD pre rekonštrukciu obecných komunikácií
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 11: Prerokovanie žiadosti OŠK o poskytnutie dotácie na rok 2022
Obecný športový klub so sídlom Horovce podal 8.10.2021 žiadosť o poskytnutie dotácie na
rok 2021 na činnosť OŠK vo výške 4000 Eur. V predmetnej žiadosti žiadateľ uvádza účel
použitia: na činnosť OŠK muži,žiaci v súťažiach ObFZ Michalovce v roku 2022.
Obecné zastupiteľstvo po rokovaní rozhodlo, aby dotácia bola poskytnutá OŠK Horovce v
v pomere 3500 Eur pre mužov a 500 Eur pre žiakov v súlade s účelom použitia uvedeným
v predmetnej žiadosť
Uznesenie č.364/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje :
Poskytnutie dotácie pre OŠK – Horovce vo výške 4000 Eur na rok 2022, v pomere 3500 Eur
muži a 500 Eur žiaci v súlade s účelom použitia uvedeným v predmetnej žiadosti
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 12: Informácia o pozdržaní procesu vysporiadania parciel v záujmovej oblasti
medzi obcou Horovce a manželmi J. a A. Farbarovými
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstve o pozdržaní procesu vysporiadania parciel Spracovania 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, ktorého dôvodom sú nezrovnalosti predmetných parciel
v katastrálnom operáte. Na základe tejtos skutočnosti obec prostredníctvom geeodeta p. Jacka
podala žiadosť o preskúmanie a opravu chyby v katastrálnom operáte.
Uznesenie č. 365/2021
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 pozdržaní procesu vysporiadania parciel v záujmovej oblasti medzi obcou
Horovce a manželmi J. a A. Farbarovými
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing.,Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 13: Informácia o ukončení dodávok elektrickej energie a plynu do odberných
miest obce Horovce spoločnosťou Slovakia Energy, a následne zvýšenie cien a poplatkov
za energie na všetkých odberných miestach obce Horovce
Z dôvodu bezprecedentného vývoja cien na veľkoobchodných trhoch v spojení so štátnymi
reguláciami cenotvorby, spoločnosť Slovakia Energy bola nútená ukončiť svoju činnosť.
S danou spoločnosťou mala uzatvorené zmluvy na všetkých odberných miestach aj obec
Horovce. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o ukončení dodávok
elektrickej energie a plynu do odberných miest obce Horovce spoločnosťou Slovakia Energy,
a následne zvýšenie cien a poplatkov za energie na všetkých odberných miestach obce
Horovce, ktoré súvisí najmä s celoplošným zvýšovaním cien energií..
Uznesenie č.366/2021
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 ukončení dodávok elektrickej energie a plynu do odberných miest obce
Horovce spoločnosťou Slovakia Energy, a následné zvýšovanie cien a poplatkov za energie,
ktoré sa dotkne aj všetkých odberných miest obce Horovce
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 14: Prerokovanie potreby a možnosti zakúpenia snehovej radlice za obecný
traktor
Starosta obce dal kolovať medzi poslancov ponuky snehových radlíc. Zakúpenie novej
snehovej radlice je potrebné z dôvodu značného poškodenia a opotrebenia starej radlice.
Obecné zastupiteľsvo schválilo po rokovaní zakúpenie snehovej radlice B8 za obecný
traktor v sume 1416 Eur s potrebným doplatkom na dopravu.
Uznesenie č.367/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje :
Zakúpenie snehovej radlice B8 za obecný traktor v sume 1416 Eur s potrebným doplatkom
na dopravu
Hlasovanie: Za: JUDr. Bereščík, Ing.Rusinkovič, Maheľová ,Trusa, Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 15: Rôzne.
Starosta obce informoval o prebiehajúcej výstavbe vodovodného radu 3-10 na ulici Malý
pastovník, taktiež informoval o postupnom spracovávaní projektovej dokumentácie pre
časť obecného cintorína, a taktiež o podaní žiadosti o NFP projektu Zníženie energetickej
náročnosti budovy Materskej školy v obci Horovce.
K bodu 16: 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:

