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: 26.11.2021
Prítomní poslanci:
hod.)

Ing. Rusinkovič, Maheľová, Ing. Ľoch, Šimko, JUDr. Bereščík(od 17:57

1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Stanovisko hlavného kontrola k návrhu rozpočtu
5. Prerokovanie rozpočtu na rok 2022, 2023,2024
6. Úprava rozpočtu
7. Prerokovanie a schválenie zámeru prevodu majetku časti vodovodu kupujúcemu – VVS,
a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
8. Prerokovanie a schválenie zásad hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami
obce Horovce
9. Prerokovanie a schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horovce
10.Prerokovanie možností zabezpečenia a rozvozu mikulášských balíčkov pre deti
11.Informácia o zverejnení návrhu týchto VZN:
VZN – miestny poplatok, VZN – nakladanie s odpadmi dodatok č.l, VZN –
poskytovanie dotácií, VZN – školstvo financovanie – dodatok č.1
11. Prerokovanie možnosti rozšírenia obsahu koncoročného balíčka pre domácností
pri zachovaní schválenej sumy 3 Eur/ domácnosť
12. Informácia o možnosti nacenenia rekonštrukcie obecných komunikácii
13. Informácie o výstavbe vodovodu
14. Rôzne / sadzby za služby traktorom/
15. 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 sú ospravedlnení a jeden došiel o 17:57 hodine. V zmysle § 12 odst. 2 zákona
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení bolo zasadnutie uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom, programu, poslanec Šimko navrhol doplniť
program o bod infomácia o výstavbe vodovodu, za tento bod dal starosta obce hlasovať po
jednohlasnom hlasovaní dal hlasovať za program rokovania.
Uznesenie č. 368/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
1. Doplnený 13. bod do programu:
Informácie o výstavbe vodovodu
Hlasovanie:

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

2. Pozmenený program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

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

K bodu 1 b a c : Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Šimko, Ing. Rusinkovič za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí Ing. Ľoch a p. Maheľová.
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.Šimka, Ing. Rusinkoviča
návrhová komisia:
Ing. Ľoch, p. Maheľová

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

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Správu prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení prijatých
na obecnom zastupiteľstve 29.10.2021 zobralo na vedomie
Uznesenie č. 370/2021
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: 29.10.2021
Hlasovanie:

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

K bodu 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 -2024
V zmysle § 18f, odsek l, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mgr.
Kosanová hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022
odporúčala obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu bez programovej štruktúry
pre rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu pre rok 2023 a 2024 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 371/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 - 2024
Hlasovanie:

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

K bodu 4 : Prerokovanie rozpočtu na rok 2022, 2023,2024
Po predložení stanoviska Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu a schválilo
návrh rozpočtu bez programovej štruktúry na rok 2022 a návrhy rozpočtu na roky 2023
a 2024 zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 372/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Návrh rozpočtu bez programovej štruktúry pre rok 2022
Berie na vedomie:
Návrh rozpočtu pre roky 2023,2024

Hlasovanie:

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

K bodu 5: 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. 373/2021
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 3/2021 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: Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 6: Prerokovanie a schválenie zámeru prevodu majetku časti vodovodu
kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a,
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Starosta obce podrobne informoval OZ o zámere prevodu majetku časti vodovodu
kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z
Uznesenie č. 374/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:

- ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a to:
Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel časti stavby zrealizovaný z dotácie
v nasledovnom rozsahu:
- vodovodný rad „3-5“ HDPE DN 110 od km 0,500 - po km 0,66408 o dĺžke 664,08 m
(z celk. pov. dĺ. 1.163 m)
- vodovodný rad „3-6“ HDPE DN 110 od km 0,491 – po km 0,70553 o dĺžke 214,53 m
(z celk. pov. dĺ. 696 m)
- vodovodný rad „3-6-1“ HDPE DN 110 (celý pov. rozsah)
Vodovod
HDPE DN 110
Spolu

o dĺžke 46,56 m
o dĺžke: 925,17 m

- vrátane podz. hydrantov v počte – 13 ks
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec
Horovce v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé
prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedených objektov, pričom celý vodovod v obci
prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice. Obec by mohla
prevádzkovať svoj majetok samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby,
ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov
alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je
trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a
mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské
spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Je to z toho dôvodu, že obce a mestá
po čase zisťujú, že prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií je zložité a ich
vlastníctvo je spojené s množstvom povinností a takisto nemajú dostatok finančných
prostriedkov, keď sa zhorší technický stav infraštruktúry a je potrebná ich rekonštrukcia.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou
dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak
neprichádza do úvahy. Odpredaj majetku do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu 1,- € bez
DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami
hospodárenia s majetkom obce Horovce.
Predávajúci Obec Horovce je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby
v k. ú. Horovce, ktorý na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho
vlastníctva v celistvosti.
Odpredaj obecného vodovodu do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu
1,- € bez DPH, z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami
a zásadami hospodárenia s majetkom obce Horovce.

Hlasovanie:

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

K bodu 7: Prerokovanie a schválenie zásad hospodárenia a nakladania s finančnými
prostriedkami obce Horovce
So zásadami hospodárenia a nakladania s finančným prostriedkami obce Horovce boli
poslanci OZ oboznámení prostredníctvom emailu žiadne výhrady k zasadám neboli.
OZ ich jednohlasne schválilo.
Uznesenie č.375/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Zásady hospodárenia a nakladania s finančným prostriedkami obce Horovce
Hlasovanie:

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

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Horovce
So zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horovce boli poslanci OZ
oboznámení prostredníctvom emailu žiadne výhrady k zasadám neboli.
OZ ich jednohlasne schválilo.
Uznesenie č.376/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horovce
Hlasovanie:

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

K bodu 9: Prerokovanie možností zabezpečenia a rozvozu mikulášských balíčkov pre
deti
Každoročne na Mikuláša sa v obci pre deti zabezpečovali mikuláške balíčky z dôvodu
pretrvavajúcej pandemickej situácie Covid 19. OZ neschválilo zabepečenie ani rozvoz
balíčkov.
Uznesenie č.377/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Neschvaľuje:
Možnosť zabezpečenia rozvozu mikulášských balíčkov pre deti z dôvodu pretrvávajúcej
pandemickej situácii Covid -19

Hlasovanie:

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

K bodu 10: Informácia o zverejnení návrhu týchto VZN:
VZN – miestny poplatok,
VZN – nakladanie s odpadmi dodatok č.l, VZN - poskytovanie dotácií, VZN –
školstvo financovanie – dodatok č.1
Starosta obce informoval poslancov o zverejnení VZN – miestny poplatok, VZN –
nakladanie s odpadmi dodatok č.l, VZN - poskytovanie dotácií, VZN – školstvo
financovanie – dodatok č.1 na webovej stránke, ktoré budú predmetom rokovania na
najbližšom OZ. OZ túto informáciu zobralo na vedomie Za tento bod už hlasoval aj JUDr
Bereščík, ktorý prišiel o 17: 57 hod..
Uznesenie č.378/2021
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 zverejnení návrhov VZN– miestny poplatok, VZN – nakladanie s odpadmi
dodatok č.l, VZN - poskytovanie dotácií, VZN – školstvo financovanie – dodatok č.1

Hlasovanie:

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

K bodu 11: Prerokovanie možnosti rozšírenia obsahu koncoročného balíčka pre
domácností
Na predchádzajúcom OZ rozhodlo o zakúpeníe reklamných predmetov pre občanov obce
kalendár a pero v sume do 3 Eur/ 1 domácnosť starosta obce navrhol keďže sa tohto roku
neuskutočnilo z dôvodu pandemickej situácie žiadne podujatie pre občanov rozšíriť obsah
balíčka pre domácnosti. OZ rozhodlo o rozšírenie balíčka pre domácnosť o igelitky a prívesky
k nákupnému košíku.
Uznesenie č.379/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Možnosť rozšírenia obsahu koncoročného balíčka pre domácnosť o igelitky a prívesky
k nákupnému košíku.

Hlasovanie:

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

K bodu 12:. Informácia o možnosti nacenenia rekonštrukcie obecných komunikácii
Starosta obce informoval poslancov o momentálne dostupných možnostiach nacenenia rekonštrukcie
obecných komunikácií .OZ zobralo túto informáciu na vedomie a schválilo aj spracovanie projektovej

dokumentácie pre rekonštrukciu obecných komunikácií do výšky 3 000 Eur.
Uznesenie č.380/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
1. Berie na vedomie:
Momentálne dostupné možnosti nacenenia rekonštrukcie obecných komunikácií
2. Schvaľuje :
Spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu obecných komunikácií do výšky
3 000 Eur.
Hlasovanie:

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

K bodu 13: Informácia o výstavbe vodovodu v obci Horovce
Starosta obce informoval o výstavbe vodovodu v obci Horovce.de
Uznesenie č.381/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
Informácia o výstavbe vodovodu v obci Horovce
Hlasovanie:

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

K bodu 14: Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval OZ o pridelení dotácie na rekonštrukciu starej
zvonice v obci, o vysúťažení energií ako aj o doručenomstanovisku z Ministerstva ŽP BIOELEKTRA , rozsah hodnotenia
Uznesenie č.382/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
Informácia o pridelení dotácie na rekonštrukciu starej zvonice v obci
Informáciu o vysúťažení energií
Informáciu o doručenom stanovisku z Ministerstva ŽP - BIOELEKTRA , rozsah hodnotenia

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

K bodu 15 : 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:

