
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                            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: 04.02.2022 

 

Prítomní poslanci:    JUDr.  A. Bereščík, Ing.  R. Rusinkovič, M. Marjov, M. Maheľová, 

 Ing. J. Ľoch, K. Trusa,  R.Šimko 

                                            

 
      

          1. Otvorenie 
        a/  Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

      2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

      3. Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021  

       4. Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja pozemku obce časti parciel 

          C-KN  20/2 a 21/2 na základe overeného geometrického  plánu  manželom 

          Farbárovým 

     5.  Prerokovanie  a schválenie realizácie 1.etapy výstavby novej časti 

          cintorína     s použitím vlastných  finančných zdrojov vo výške do 50 000 Eur.  

    6.  A) Návrh na zrušenie uznesenia č. 393/2021 bod 10 po a,b,c,d, e, f  zo  dňa 17.12.2021  

   B)   Prerokovanie a schválenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

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

   D)   Prerokovanie a schválenie stanov združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

   E)   Prerokovanie a schválenie prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

           F)   Prerokovanie a schválenie prvých členov Rady združenia obcí 

           Ondavské  cyklotrasy 

      7.  Prerokovanie a schválenie uchádzania sa o NFP z OPĽZ s možnosťou získania 

           finančnej dotácie pre rekonštrukciu časti obecnej komunikácie 

      8 . Prerokovanie možnosti odkúpenia kontajnerov na textil a šatstvo 

      9.   Prerokovanie  dostavby priečky v toaletách kultúrneho domu   

     10. Prerokovanie žiadosti  odkúpenia parcely CKN  360, ktorá je v stave  EKN 586 

             zapísaná   na LV č.1317vo vlastníctve obce Horovce 

     11. Informácia o navýšení  ceny koncoročného balíčka pre domácnosti   

     12.  Informácia o rozpočte stavebných prác v budove Materskej školy 

     13. Rôzne 

     14. 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 zasadnutí  prítomní všetci poslanci OZ.   

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  „ Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.“ Poslanec Šimko 

navrhol doplniť program  o bod  „Informácia o rozpočte stavebných prác v budove Materskej 

školy.“ 

Za obe návrhy doplnenia bodov do programu ako aj za celý doplnený program dal starosta 

hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo doplnené body programu ako aj doplnený program rokovania 

schválilo. 

Uznesenie č. 400/2021 

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: 

Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021  

Informácia o rozpočte stavebných prác v budove Materskej školy 

 

 
Hlasovanie:      Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 
                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný: 

 

 

2.Schvaľuje:  

 

Doplnený program obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:      Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                 Nehlasoval: 

                          Neprítomný: 

 

    

 

  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí p.Šimko, p.Trusa do návrhovej komisie boli 

navrhnutí p.Maheľová a p. Marjov 

 

Uznesenie č. 401/2022 

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. Šimko R.  Trusa K. 

  návrhová komisia:            p. Maheľová  M. Marjov M.   

 
 
   

 

 
Hlasovanie:      Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 

                         Proti: 

                          Zdržal sa: 
                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný: 

 
 

 

                                                                               

                 

 

K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

Správu  o plnení uznesení prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení 

uznesení  prijatých na obecnom zastupiteľstve 17.12.2021 zobralo na vedomie  

   

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: 17.12.2021  

 
 

Hlasovanie:    Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 
                       Proti: 

                       Zdržal sa: 

                       Nehlasoval: 
                       Neprítomný: 

 

                 

K bodu 3:  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

Správa o kontrolnej činnosti bola poslancom doručená emailom. OZ k správe nemalo žiadne 

námietky a zobralo ju na vedomie. 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Uznesenie č. 403/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie:  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

 

 

 
Hlasovanie:      Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 
                         Neprítomný: 

 

 

                                                                                           

 

K bodu 4 : Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja pozemku obce časti parciel  

C-KN  20/2 a 21/2 na základe overeného geometrického  plánu  manželom  Farbárovým 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o zámere odpredaja pozemku obce  na 

základe overeného geometrického plánu manželom  Farbárovým. 

 

Uznesenie č. 404/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 Schvaľuje  

a) prebytočnosť nehnuteľného majetku –  časti  obecného pozemku,  o výmere 78 m2, druh 

pozemku – zastavaná plocha, parcela č.20/3 a záhrada, parcela č.21/3, v stave E-KN 

1611/1, katastrálneho územia Horovce, zapísaných na liste vlastníctva č. 1292, 

zameraných geometrickým plánom č. 36579017-41/2021, zo dňa 20.12.2021, úradne 

overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou, 

dňa 19.1.2022 pod číslom G1-794/21.  

                       

Hlasovanie:      Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 

 

   

b)  zámer  jeho odpredaja záujemcovi Jozefovi Farbárovi a  Aurélii Farbárovej, rod. 

Kováčovej, s trvalým pobytom Horovce č. 32, 072 02, a to ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok priamo susediaci s 

pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na prístup k svojej studni, ktorá je na hranici 

parciel, za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 312,- €. 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1948392&f=2


 

 

                        

                                                                                                                                            

 

              

Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K.Trusa 

                        Proti: 

                        Zdržal sa: 
                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 

 

                                                                                                       

                                      

 

K bodu 5: Prerokovanie  a schválenie realizácie 1.etapy výstavby novej časti   cintorína   

 s použitím vlastných  finančných zdrojov vo výške do 50 000 Eur. 

Z dôvodu podnetu, požiadavky mnohých občanov v minulosti  sa obecné zastupiteľstvo 

začalo asi pred dvoma  rokmi zaoberať sa možnosťou využitia časti cintorína na tzv. 

novodobé pochovávanie ako je to aj v okolitých obciach. Následne pristúpilo OZ 

k spracovaniu architektonickej  štúdie o využití územia už spomínaného zámeru. 

V diskusii v tomto bode starosta obce vyvrátil  obavy poslanca Trusu, ktorý zdôraznil že nie 

je proti, len upozorňuje aj  na iné   investičné veci v obci. Taktiež poslanec Šimko zdôraznil 

že mu bola doručená správa od občana, ktorý upozorňuje, že sa treba teraz venovať radšej 

živým  občanom  nie čintorínu. Starosta obce zdôraznil, že obavy sú na mieste, ale stále sa 

počíta s rezervou.  

 Po spracovaní PD vychádzajúcej  z architektonickej  štúdie  Obecné zastupiteľstvo  schválilo 

na základe rozpočtu projektanta realizáciu výstavby I.etapy novej časti cintorína vo výške do 

50 000 Eur.  

 

 Uznesenie č. 405/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje : 

realizáciu 1.etapy výstavby novej časti          cintorína     s použitím vlastných  finančných zdrojov vo 

výške do 50 000 Eur 

 

 

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  ,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 

                        Proti: 
                        Zdržal sa: Šimko 

                        Nehlasoval: 

                         Neprítomný: 

 
 

K bodu 6: 
          A) Návrh na zrušenie uznesenia č. 393/2021 bod 10 po a,b,c,d, e, f  zo  dňa 17.12.2021  

   B)   Prerokovanie a schválenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

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

   D)   Prerokovanie a schválenie stanov združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

   E)   Prerokovanie a schválenie prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

           F)   Prerokovanie a schválenie prvých členov Rady združenia obcí 

           Ondavské  cyklotrasy 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

Vzhľadom k tomu že prerokovanie bodu Ondavské cyklotrasy zo dňa 17.12.2021 vyvolalo mnoho 

otázok poslancov, ktoré bolo potrebné doplniť informáciami,  konalo sa z tohto dôvodu  pracovné 

stretnutie za účelom bližšieho oboznámenia sa poslancov s plánovaným zámerom realizácie Ondavské 

cyklotrasy. Tento bod bol opätovne predložený na prerokovania poslancom Obecného zastupiteľstva. 

Poslanec Trusa, podotkol k tomuto, že nie je proti, ale nakoľko hlasoval na minulom OZ tak ako 

hlasoval tak  hlasovanie nebude meniť. Po diskusii k tomuto OZ prijalo uznesenie.   
 

 Uznesenie č. 406/2022                                            

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

zriadení v z.n.p. 

 

A/ Ruší 

 uznesenie č. 393/2021 bod 10 po a, b, c, d, e, f  zo  dňa 17.12.2021  

 

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,   

                        Proti: K. Trusa 

                        Zdržal sa: 
                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 

 

 

B/ Schvaľuje 

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.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,    

                        Proti: K. Trusa 

                        Zdržal sa: 
                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 

 

 

C/ Schvaľuje 

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.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,   

                        Proti: K. Trusa 
                        Zdržal sa: 

                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

D/ Schvaľuje 

Stanovy združenia obcí Ondavské cyklotrasy  

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,   M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,    

                        Proti: K. Trusa 
                        Zdržal sa: R. Šimko 

                       Nehlasoval: 

                       Neprítomný: 
 

 

 

E/ Schvaľuje  

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

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

 

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,   

                        Proti: K. Trusa 
                        Zdržal sa: 

                       Nehlasoval: 

                       Neprítomný: 

 

F/ Schvaľuje 

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.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,   

                        Proti: K. Trusa 

                        Zdržal sa: 
                       Nehlasoval: 

                       Neprítomný: 

 

 

                                                                                                                                  

 
K bodu 7: Prerokovanie a schválenie uchádzania sa o NFP z OPĽZ s možnosťou 

získania  finančnej dotácie pre rekonštrukciu časti obecnej komunikácie 

Starosta obce informoval OZ o uchádzane o NFP z OPĽZ na rekonštrukciu obecnej 

komunikácie 

 

Uznesenie č. 407/2022 

                                          

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

zriadení v z.n.p. 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 Schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Rekonštrukcia časti cesty v obci Horovce“ 

z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6., špecifický cieľ 6.1.1, kód 

výzvy, t. j. OPLZ-PO6-SC611-2021-2 v rozsahu oprávneného úseku v časti obce 

b) predloženie ŽoNFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 

obce a platným územným plánom obce, 

c) predloženie ŽoNFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 

obce a platným územným plánom obce, 

d) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

  

e) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

f) zabezpečenie financovania nákladov spojených s podaním žiadosti o NFP 

 

 
 

Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,    M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 

                          Proti: 
                        Zdržal sa: 

                       Nehlasoval:  R. Šimko 

                       Neprítomný: 

 

 
 

K bodu 8:   Prerokovanie možnosti odkúpenia kontajnerov na textil a šatstvo 

Starosta obce informoval, že firma ktorá realizovala zber šatstva ponúka na zakúpenie 

kontajnery 2 ks na textil a šatstvo v cene 250 Eur za jeden kus.  

 OZ tuto informáciu zobralo na vedomie.    

 

Uznesenie č.408/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

                                                      

 

Berie na vedomie: 

Možnosť odkúpenia kontajnerov na textil a šatstvo od spoločnosti EKO-charita východ v cene 

250 Eur za jeden kus.  

  

 

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 

                        Proti: 
                        Zdržal sa: 

                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                               

                                   
 

K bodu 9: Prerokovanie  dostavby priečky v toaletách kultúrneho domu   

 Starosta obce  informoval, že poo viacerých akciách v Kultúrnom dome, sme  boli 

napomenutí či  sa neuvažuje s dostavbou priečky v toaletách. OZ po rokovaní  schválilo 

dostavbu  priečky v toaletách Kultúrne domu vo výške 2000 Eur.  

Uznesenie č.409/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 
Schvaľuje : 

Dostavbu priečky v toaletách kultúrneho domu vo výške do 2000 Eur.  

 

 

 
 

Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 
                        Proti: 

                        Zdržal sa: 

                        Nehlasoval: 
                        Neprítomný: 

 

 

 

K bodu 10:   Prerokovanie žiadosti J. Bodnára o  odkúpenia parcely CKN  360, ktorá je 

v stave  EKN 586  zapísaná   na LV č.1317vo vlastníctve obce Horovce 

 

Jaroslav Bodnár podal dňa 03.02.2022 žiadosť odkúpenie parcely, ktorú už dlhodobou užíva.  

Poslanci jeho žiadosť zobrali na vedomie a doporučili začať proces odpredaja majetku 

v súlade so zákonom o majetku obci s použitím dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Pán Bodnár bude následne formou  listu vyzvaný na doloženie a spracovanie geometrického 

plánu overeného  OU Michalovce, katastrálny odbor, poprípade iných  dokumentov, aby sa 

mohol začať už spomínaný proces odpredaja majetku obce. 

 

Uznesenie č.410/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

    
Berie na vedomie: 

Žiadosť J. Bodnára o  odkúpenie parcely CKN  360, ktorá je v stave  EKN 586  zapísaná   na 

LV č.1317 vo vlastníctve obce Horovce 
  

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 
                        Proti: 

                        Zdržal sa: 

                        Nehlasoval: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

K bodu 11:   Informácia o navýšení  ceny koncoročného balíčka pre domácnosti  

S obsahom predmetného bodu bol poslanci obecného zastupiteľstva oboznámení 

telefonickým spôsobom, v ktorom všetci poslanci odsúhlasili vzniknuté navýšenie ceny. 

K predmetnej veci sa zdržal svojím vyjadrením p.Šimko  

 

Uznesenie č. 411/2022 
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 navýšení  ceny koncoročného balíčka pre domácnosti 

 

  

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 

                        Proti: 

                        Zdržal sa:  Šimko 
                        Nehlasoval: 

                        Neprítomný: 

 

 

 
K bodu 12:  Informácia o rozpočte stavebných  prác v budove Materskej škole Horovce 

Na návrh doplnenia tohto bodu poslancom R.Šimkom poslanci jednohlasne schválili  program 

doplnený program o predmetný bod. P. Šimkovi  sa nepozdávala  výška ceny za demontáž 

žľabov. 

Starosta obce na predmetnú poznámku reagoval, tak, že iba odborník rozpočtár by vedel 

bližšie a podrobnejšie rozčleniť túto položku. To znamená, že v tejto položke môžu byť 

zahrnuté aj práce s tým súvisiace ako napríklad  presun materiálov montáž a demontáž lešenia 

a podobne. 

Na ostatné dotazy p. Šimka v predmetnom bode starosta  obce odpovedal argumetáciou 

spojenou s oprávnenosťou výdavkov v predmetnej výzve. 

 
  

Uznesenie č.412/20221 

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 rozpočte stavebných  prác v budove Materskej škole Horovce 

 
Hlasovanie:     Za: JUDr.  A. Bereščík, , Ing. R.Rusinkovič,  R. Šimko,  M. Maheľová , M. Marjov  Ing. J. Ľoch,  K. Trusa 

                        Proti: 

                        Zdržal sa: 
                       Nehlasoval: 

                       Neprítomný: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 
 

                  

K bodu 15:  Rôzne 

V tomto OZ  rozhodovalo o tom, že ak by sa vyrábal  kalendár aj na   rok 2023 je potrebné 

začať s tým oveľa skôr. Taktiež p. Trusa  požiadal, aby mu nasledujúcom OZ boli podané 

informácie o financovaní  MAS. Taktiež OZ uvažovalo, ako  sa ešte dala vyriešiť situácia 

s verejným osvetlením, ktoré sa vypína počas vetra.  

 

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:  

 

 

 


