
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                            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: 17.12.2021 

 

Prítomní poslanci: JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch,  Marjov, Maheľová, Ing. Rusinkovič,  

Trusa, Šimko 

 
                1.   Otvorenie 
        a/  Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

  2.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti HK na I. polrok 2022 

4. a)  Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného majetku na základe a v rozsahu  

schváleného zámeru o odpredaji obecného majetku  Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s.  Košice 

b)   Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj obecného majetku 

v rozsahu predmetného zámeru medzi VVS a.s. Košice a obcou Horovce 

5.   Prerokovanie a schválenie VZN 7/2021 o miestnom poplatku 

6.   Prerokovanie a schválenie VZN  8/2021o odpadoch 

7.   Prerokovanie a schválenie VZN 9/2021o poskytnutí dotácií 

8.   Prerokovanie  a schválenie VZN  10/2021o financovaní školstva 

9.   Prerokovanie možnosti uskutočnenia  silvestrovského ohňostroja 

10.   A)   Prerokovanie a schválenie združenia obcí Ondavské cyklostrasy 

          B)   Prerokovanie a schválenie zmluvy  o zriadení združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

       C)   Prerokovanie a schválenie stanov združenia obcí Ondavské cyklostrasy 

       D)   Prerokovanie a schválenie prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

       E)   Prerokovanie a schválenie prvých členov Rady združenia obcí 

              Ondavské  cyklotrasy 

11.   Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou za úkony vykonávané obcou 

         a za krátkodobý nájom majetku obce – prerokovanie možného prehodnotenia 

          cien  sadzobníka  

   12.  Prerokovanie odmien  

   13.  Informácia o možnosti uchádzania sa o NFP z OPĽZ na rekonštrukciu 

         obecných   komunikácií  

  14.  Prerokovanie a schválenie zmluvy o postúpení práv a povinnosti na časť stavby Horovce 

– obecný vodovod na rok 2022  v rozsahu vodovodný rad 3-8 v dĺžke 460 m  

      15. Oprava elektrického vedenia z dôvodu častých porúch výpadkov verejného osvetlenia pri 

       silnom vetre 

  16.   Rôzne  

       17.   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 všetci poslanci.  

V zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení bolo zasadnutie uznášania 

schopné. 

 Starosta obce  oboznámil prítomných  s návrhom programu ,a navrhol doplniť program o bod 

č.14 .Prerokovanie a schválenie zmluvy o postúpení práv a povinnosti na časť stavby Horovce 

– obecný vodovod na rok 2022 v rozsahu vodovodný rad 3-8 v dĺžke 460 m 

 poslanec Šimko navrhol doplniť  ešte program o bod 15- Oprava elektrického vedenia 

z dôvodu častých porúch výpadkov verejného osvetlenia pri   silnom vetre 

Za obe návrhy doplnenia bodov do programu  a za doplnený program dal starosta                                                          

Uznesenie č. 383/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

1.Schvaľuje:  

 

Návrhy doplnenie bodov do programu: 

14.Prerokovanie a schválenie zmluvy o postúpení práv a povinnosti na časť stavby 

Horovce – obecný vodovod na rok 2022 v rozsahu vodovodný rad 3-8 v dĺžke 460 m 

15. Oprava elektrického vedenia z dôvodu častých porúch výpadkov verejného 

osvetlenia pri   silnom vetre 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

Starosta obce dal potom hlasovať za doplnený program 

 

2.Schvaľuje:  

 

Doplnený program obecného zastupiteľstva 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                           

                                                             

        

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

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. 

Marjov, Ing. Rusinkovič  do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Trusa, JUDr.Bereščík,  

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Uznesenie č. 384/2021 

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

  Určuje za :  

 
  overovateľov zápisnice :   p. Marjov, Ing Rusinkovič 

   návrhová komisia:            Trusa, JUDr. Bereščík  
 
 

  

 

 
Hlasovanie:     Za: JUDr. Bereščík, , Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová , Marjov  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 16.11.2021 zobralo na vedomie  

                               
 Uznesenie č. 385/2021 

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: 16.11.2021  

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                                                                                                

                                                                                   

 
K bodu 3:  Prerokovanie a schválenie plánu činnosti HK na I. polrok 2022 

Hlavná kontrolórka obce predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2022, ktorý bol zverejnený a zaslaný poslancom. Po oboznámení sa s týmto návrhom 

poslanci nemali žiadne námietky ani otázky a návrh schválili bez pripomienok.  

 

Uznesenie č. 386/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

Plán činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 
K bodu 4 : 

a) Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného majetku na základe a v rozsahu  schváleného 

zámeru o odpredaji obecného majetku  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  Košice 

b)   Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj obecného majetku 

v rozsahu predmetného zámeru medzi VVS a.s. Košice a obcou Horovce 

Starosta obce informoval odpredaja obecného majetku na základe a v rozsahu  schváleného zámeru 

o odpredaji obecného majetku  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  Košice 

 

Uznesenie č. 387/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 
 

a)  Schvaľuje: 

odpredaj obecného majetku na základe a v rozsahu  schváleného zámeru o odpredaji obecného 

majetku  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  Košice , ktorého  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)       o dĺžke   46,56 m 

Vodovod                HDPE  DN 110                   S p o l u     o dĺžke:   925,17 m 

 

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.     

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 b)  Schvaľuje: 

 
kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj obecného majetku v rozsahu predmetného zámeru medzi VVS 

a.s. Košice a obcou Horovce 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                   
 

K bodu 5:  Prerokovanie a schválenie VZN 7/2021 O miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Horovce za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Horovce 

Návrh VZN 7/2021 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Horovce za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horovce 

 bol zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli od 19.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní ustanovilo sadzbu poplatku bez zavedenia množstvového 

zberu zmesového  odpadu: 0,03562 € osoba a kalendárny deň 
  
Uznesenie č. 388/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

a) Schvaľuje: 

Návrh  zmeny ustanovenia VZN 7/2021 O miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Horovce v §3 ods. 1 následovne: 

 

(1) Obec ustanovuje sadzbu poplatku bez zavedenia množstvového zberu zmesového  odpadu: 

0,03562 € osoba a kalendárny deň 
  
Hlasovanie:    Za: JUDr. Bereščík, , Ing.Rusinkovič,  Šimko, Maheľová , Marjov  Ing. Ľoch, Trusa 

                         Proti: 

                      Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

b) Schvaľuje: 

VZN 7/2021 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Horovce VZN 7/2021 o miestnom poplatku so zapracovanou  zmenou 

 

 

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

                         Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

                                                                                                                         

                                 
 

K bodu 6: Prerokovanie a schválenie VZN  8/2021- Dodatok č.1 k VZN č.7/2020 O nakladaní 

s Komunálnym odpadom  na území obce 

 Návrh VZN  8/2021- Dodatok č.1 k VZN č.7/2020 O nakladaní s Komunálnym odpadom  na území 

obce bol zverejnený na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli od 19.11.2021 OZ navrhlo 

zmeny ustanovenia § 5  ods.5  a odst. 6  
 

Uznesenie č. 389/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

a) Schvaľuje: 

 
Návrh  zmeny ustanovenia § 5  ods.5  a odst. 6 nasledovne: 

 
(5) Registrovaná nálepka je súčasťou poplatku za komunálne odpady pre 1-4 členov domácnosti 

v rodinnom dome. V prípade potreby si domácnosť  s počtom najviac štyroch členov môže od obce 

dokúpiť ďalšiu zbernú nádobu  aj ďalšiu registrovanú nálepku  kalendárnom roku v hodnote 52  Euro 

 

(6)  Pre zhromažďovanie a vývoz zmesového komunálneho odpadu bez zavedenia 

množstvového zberu je pre 5 a viac členné domácnosti v rodinných domoch určený počet 

zberných nádob: 
 
 
a) pre 5 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l 

označené registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l 

označená dvoma registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady 

je jedna registrovaná nálepka, druhú registrovanú nálepku si pôvodca odpadu zakúpi 

od obce v hodnote 39,00 €, 

b) pre 6 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l 

označené registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l 

označená dvoma registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady 

je jedna registrovaná nálepka, druhú registrovanú nálepku si pôvodca odpadu zakúpi 

od obce v hodnote 26,00 €, 

c) pre 7 člennú domácnosť v rodinnom dome: dve zberné nádoby s objemom 120 l 

označené registrovanou nálepkou, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

označená dvoma registrovanými nálepkami; súčasťou poplatku za komunálne odpady 

je jedna registrovaná nálepka, druhú registrovanú nálepku si pôvodca odpadu zakúpi 

od obce v hodnote 13  € 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 
b) Schvaľuje: 

 
   
VZN  8/2021, Dodatok č.1k  VZN 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce  

so zapracovanými zmenami  

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 
K bodu 7:   Prerokovanie a schválenie VZN 9/2021o podmienkach poskytovania dotácii 

z rozpočtu obce  Horovce Návrh VZN  9/2021podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce  

Horovce  bol zverejnený na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli od 19.11.2021..Na návrh 

p. Šimka OZ schválilo zmenu ustanovenia v §6 v návrhu VZN 9/2021  

 

Uznesenie č.390/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

1.Schvaľuje: 
Na návrh p. Šimka zmenu ustanovenia v §6 v návrhu VZN 9/2021  nasledovne 

 

(1) Obecnému zastupiteľstvu obce je vyhradené rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce, ak je výška požadovanej dotácie od jedného žiadateľa viac ako  330 Eur  

  

(2 ) Starosta obce rozhoduje o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, ak je výška 

požadovanej dotácie od  jedného žiadateľa nižšia ako  330  € vrátane 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

2.Schvaľuje: 

 

 
VZN 9/2021 O podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce  Horovce 

so zapracovanými zmenami 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

                                  

 

                                 

 
 

 K bodu 8: Prerokovanie  a schválenie VZN 10/2021 - Dodatku č.1 k VZN č.1/2021 

o financovaní Materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou. 

Návrh VZN 10/2021 - Dodatku č.1 k VZN č.1/2021 o financovaní Materskej školy a školského 

zariadenia zriadených obcou bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. K návrhu 

VZN  10/2021 Oz nemalo žiadne  pripomienky a jednohlasne schválilo. 

  

Uznesenie č.391/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje:  
VZN  10/2021  Dodatku č.1 k VZN č.1/2021 o financovaní Materskej školy a školského zariadenia 

zriadených obcou VZN  10/2021o financovaní školstva 

 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

                         

                                                          
K bodu 9: Prerokovanie možnosti uskutočnenia  silvestrovského ohňostroja 

 

Každoročne sa v obci Horovce uskutočňoval novoročný ohňostroj pre občanov. OZ rozhodlo, aby sa 

aj tento rok o 18 hodine použil  novoročný ohňostroj dostupným možným spôsobom a v súlade v tom 

čase platnými covid opatreniami v hodnote do 400 Eur. 

 
 Uznesenie č.392/20211 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 
 Dňa 1.01.2022 o 18:00 hodine použitie novoročného ohňostroja dostupným možným spôsobom 

a v súlade  tom čase platnými covid opatreniami v hodnote do 400 Eur.  
 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

  

                                 
K bodu 10: 
              A)   Prerokovanie a schválenie združenia obcí Ondavské cyklostrasy 

          B)   Prerokovanie a schválenie zmluvy  o zriadení združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

       C)   Prerokovanie a schválenie stanov združenia obcí Ondavské cyklostrasy 

       D)   Prerokovanie a schválenie prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

       E)   Prerokovanie a schválenie prvých členov Rady združenia obcí 

              Ondavské  cyklotrasy 

Starosta obce informoval o združení obcí Ondavské cyklotrasy v ktorom by mala by ddč zahrnutá aj 

naša obec. Oz neschválilo združenie obcí Ondavské cyklotrasy, zmluvu , stanovy ani Raduz združenia 

obcí. 

 

 

Uznesenie č.393/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

  
A/Neschvaľuje 

v súlade s ustanovením § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zriadenie 

združenia obcí Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

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

                         Proti: Marjov,   Ing. Ľoch, Maheľová 

                         Zdržal sa: 

 

 

B/ Neschvaľuje 

Zmluvu o zriadení združenia obcí, ktorou obec Nižný Hrušov, obec Dlhé Klčovo, obec 

Parchovany, mesto Trebišov, obec Zemplínske Hradište, obec Sirník, obec Brehov, obec 

Hraň, obec Veľké Ozorovce, obec Zemplínska Teplica, obec Zemplínske Jastrabie, obec 

Kašov, obec Streda nad Bodrogom, obec Horovce, obec Moravany, obec Rakovec nad 

Ondavou, obec Tušice a obec Tušická Nová Ves zriaďujú združenie obcí: Ondavské 

cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánia 862/204, 075 01 Trebišov, ktorého hlavným účelom je 

starostlivosť o životné prostredie, ktorá spočíva vo vyvíjaní činností smerujúcich rozvoju 

miestnej dopravy, kultúry a cestovného ruchu, spočívajúcich najmä vo výstavbe siete 

cyklotrás a prislúchajúcej technickej vybavenosti najmä, nie však výlučne, v katastrálnych 

územiach združených obcí a 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:  JUDr. Bereščík,  Ing.Rusinkovič,  Šimko, Trusa 

                         Proti: Marjov,   Ing. Ľoch, Maheľová 

                         Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 

C/Neschvaľuje 

Stanovy združenia obcí Ondavské cyklotrasy  

 

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

                         Proti: Marjov,   Ing. Ľoch, Maheľová 

                         Zdržal sa: 

 

D/ Neschvaľuje  

za prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy PhDr. Mareka Čižmára, trvalo bytom 

Parková 4053/16, 075 25 Trebišov, primátora mesta Trebišov 

 

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

                         Zdržal sa: 

 
E/ Neschvaľuje 

za prvých členov Rady združenia, združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

a) JUDr. Juraja Guzeja, starostu obce Parchovany, trvalo bytom  Gaštanová ulica 495/10, 

076 62 Parchovany,  

b) Jána Oláha, starostu obce Zemplínske Hradište, trvalo bytom Ternavská 75/2, 076 01 

Zemplínske Hradište,  

c) Jána Fenčáka, starostu obce Nižný Hrušov, trvalo bytom Nižný Hrušov 547, 094 22 

Nižný Hrušov, 

d) Erika Timka, starostu obce Horovce, trvalo bytom Horovce 195, 072 02 Horovce.  

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

                         Proti: Marjov,   Ing. Ľoch, Maheľová 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                 
 

 

                                           

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

K bodu 11: Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou za úkony vykonávané obcou 

         a za krátkodobý nájom majetku obce – prerokovanie možného prehodnotenia 

          cien  sadzobníka 

OZ  prehodnotilo súčasný sadzobník poplatkov a schválilo zmeny v poplatkoch za úkony vykonávané 

obecným traktorom  

 

Uznesenie č.394/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Zmeny v sadzobníku poplatkov  uvedených poplatkov  v jednotlivých úkonov následovne: 

 

Hlboká orba:                                           do 3 árov    5 € 

                                                                   nad 3 are  1,50 €   za  ár 

Kultivatorovanie, gruberovanie:                              1,50 €   za  ár 

Bránenie:                                                                    1,00 €   za  ár 

Šorikovanie:                                                               1,00 €   za  ár 

Mulčovanie:                                                                1,80 €  za   ár  

 

 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

  

K bodu 12:  Prerokovanie odmien  

OZ schválilo odmeny  poslancom  a zástupcovi starostu vo výške 300 Eur, 

Odmenu kontrolórke obce po 30 % v mesiacoch December 2021 až Apríl 2022                                                

po 16% v mesiac Máj 2022, navýšenie platu starostovi   o 20% za mesiace December 2021 – 

Apríl 2021 o 8% za mesiac Máj 2022                   

 
Uznesenie č.395/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 
Schvaľuje : 

a) Odmeny poslancom  a zástupcovi starostu vo výške 300 Eur 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: Šimko 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                        Nehlasoval:    Trusa 

 

b) Odmenu kontrolórke obce po 30 % v mesiacoch December 2021 až Apríl 2022 

                                               po 16% v mesiac Máj 2022 

 

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

                         Proti:  Trusa 

                         Zdržal sa: Šimko 

                          

 

Navýšenie platu starostovi   o 20% za mesiace December 2021 – Apríl 2021 

                                              o 8% za mesiac Máj 2022                   

 

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

                         Proti:    

                         Zdržal sa: Šimko,Trusa 

                           

 

K bodu 13:   Informácia o možnosti uchádzania sa o NFP z OPĽZ na rekonštrukciu 

                  obecných   komunikácií  

Starosta obce informoval o možnosti uchádzania sa o NFP z OPĽZ na rekonštrukciu obecných   

komunikácií  

 

Uznesenie č.396/2021 

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 možnosti uchádzania sa o NFP z OPĽZ na rekonštrukciu   obecných   komunikácií  pre 

rok 2022 
 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa:  

 

K bodu 14:    Prerokovanie a schválenie zmluvy o postupení práv a  a povinnosti stavebníka na 

realizáciu časti stavby „Horovce – obecný vodovod“ v cedovanom rozsahu 

Starosta obce informoval o návrhu zmluvy o postupení práv a  a povinnosti stavebníka na 

realizáciu časti stavby „Horovce – obecný vodovod“  
 

Uznesenie č.397/2021 

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 povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Horovce – 

obecný vodovod“,uzatvorenej medzi cedentom obcou Horovce a cesionárom VVS a.s. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Košice,  ktorej predmetom cedácie ej výstavba časti vodovodného radu 3-8 v dlžke 460 m od 

km 0,0 m po km 0,460 m v cedovanom roszahu 

 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa:  

 
K bodu 15:    Oprava  elektrického vedenia z dôvodu častých porúch výpadkov verejného 

osvetlenia pri silnom vetre 

Pri silnom vetre  dochádza k častým poruchám vypadku verejného osvetlenia  OZ zobralo na vedomie 

potrebu riešenia porúch výpadkov verejného osvetlenia vplyvom silnejšieho vetra 

  

Uznesenie č.398/2021 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 
Berie na vedomie: 

Potrebu riešenia porúch výpadkov verejného osvetlenia vplyvom silnejšieho vetra 

  

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa:  

 

 

                                  

 
K bodu 16:  Rôzne 

Starosta obce informoval o spracovanom rozpočte 1. etapy výstavby novej   časti cintorína 

a predpokladanej cene výstavby vo výške 47 960 EUR. OZ túto informácu zobralo na 

vedomie. 

 

Uznesenie č.399/2021 

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 spracovanom rozpočte 1. etapy výstavby novej   časti cintorína a predpokladanej 

cene výstavby vo výške 47 960 EUR. 

 

 
  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa:  

 

                                                    

                
                           

K bodu 17 : 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:  

 

 

 


