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: 04.03.2022
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
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa o hospodárení za IV Q 2021
4. a) Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného pozemku, o celkovej výmere 78 m2,
druh pozemku – zastavaná plocha, parcela č. C-KN 20/3 a záhrada, parcela č. C-KN
21/3, v stave E-KN 1611/1, katastrálneho územia Horovce, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1292, za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 312,- €
manželom Jozefovi Farbárovi a Aurélii Farbárovej s trvalým pobytom Horovce č. 32
b) Prerokovanie a schválenie kúpy pozemku o celkovej výmere 71 m2 , druh pozemku –
záhrada, parcela č. C-KN 21/4 katastrálneho územia Horovce, zapísanej na liste vlastníctva č.
40 od vlastníkov Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej s trvalým pobytom Horovce č. 32, a to za
kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 284,-€
c) Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy, predmetom ktorej je odpredaj pozemku
vo vlastníctve obce Horovce uvedeného v uznesení č.
d) Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku vo
vlastníctve Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej uvedeného v uznesení č.
5. a) Informácia o doručení rozsudku okresného súdu v Michalovciach Sp. zn.: 7C/5/2021 vo veci
žaloby o vydanie veci žalobcu obce Horovce
proti žalovaným občanom na bývalom popisnom čísle 112 v obci Horovce vydaného dňa
22.12.2021 a právoplatného dňa 05.02.2022
b) Prerokovanie a schválenie výzvy na vydanie veci adresovanej občanom na bývalom
popisnom čísle 112 v obci Horovce, v súlade s rozsudkom okresného súdu v Michalovciach
Sp. zn.: 7C/5/2021, ktorý bol vydaný dňa 22.12.2021 a právoplatný dňa 05.02.2022
6. Prerokovanie a schválenie doplatku vo výške 210 EUR súvisiaceho s kúpou športových potrieb
pre mládežnícke futbalové mužstvo OŠK v obci Horovce.
7. Prerokovanie možností zberu použitých textílií, šatstva, topánok a kabeliek na zbernom dvore
v obci Horovce
8. Prerokovanie možností spôsobu zberu konárov z domácností v mesiaci marec.
9. Prerokovanie možnosti realizácie obecného podujatia – Deň matiek-Horovce
10. Informácie súvisiace s podaním ŽoNFP pre projekt „Rekonštrukcia časti cesty v obci Horovce“
11. Informácia o činnosti miestnej akčnej skupiny Poondavie
12. Informácia o humanitárnej zbierke obce Horovce pre ľudí z Ukrajiny

13. Informácia o doručenom liste od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. dňa 22.02.2022 prostredníctvom
nimi splnomocneného advokáta Slavomíra Kučmáša
14. Rôzne
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 zasadnutí prítomní 5 poslanci OZ.
Poslanec Trusa je z pracovných dôvodov ospravedlnený. Poslanec JUDr. Bereščík príde z pre
pracovné povinnosti neskoršie. 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
Informácia o doručenom liste od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. dňa 22.02.2022
prostredníctvom nimi splnomocneného advokáta Slavomíra Kučmáša
Za návrh doplnenia bodu do programu ako aj za celý doplnený program dal starosta hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo doplnený bod programu ako aj doplnený program rokovania schválilo.
Uznesenie č. 413/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
1.Schvaľuje:
Návrh doplnenia bodu do programu:
„Informácia o doručenom liste od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. dňa 22.02.2022
prostredníctvom nimi splnomocneného advokáta Slavomíra Kučmáša“
Hlasovanie:

Za:, , Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

2.Schvaľuje:
Doplnený program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

Za:, Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

K bodu 1 b a c : Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p.Maheľová, Ing. Ľoch do návrhovej komisie boli
navrhnutí Ing. Rusinkovič, p. Marjov
Uznesenie č. 414/2022
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. Maheľovú, Ing. Ľocha
návrhová komisia:
Ing. Rusinkovič, p. Marjov
Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení uznesení prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení
uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve 04.02.20221 zobralo na vedomie
Uznesenie 415/2022
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: 04.02.2022
Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A. Bereščík, K. Trusa

K bodu 3: Správa o hospodárení za IV Q 2021
Správa o hospodárení bola doručená emailom všetkým poslancom, p. Rusinkovičová ju ešte
raz prečítala a ozrejmila .Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
Uznesenie č. 416/2022
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 hospodárení za IV.Q 2021

Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

K bodu 4: a)
Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného pozemku, o
celkovej výmere 78 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, parcela č. C-KN 20/3
a záhrada, parcela č. C-KN 21/3, v stave E-KN 1611/1, katastrálneho územia Horovce,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1292, za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu
cenu 312,- € manželom Jozefovi Farbárovi a Aurélii Farbárovej s trvalým pobytom
Horovce č. 32
b) Prerokovanie a schválenie kúpy pozemku o celkovej výmere 71 m2 , druh pozemku
– záhrada, parcela č. C-KN 21/4 katastrálneho územia Horovce, zapísanej na liste
vlastníctva č. 40 od vlastníkov Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej s trvalým pobytom
Horovce č. 32, a to za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 284,-€
c) Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy, predmetom ktorej je odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce Horovce uvedeného v uznesení č.
d) Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa
pozemku vo vlastníctve Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej uvedeného v uznesení č.
V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo vysporiadaním pozemku podľa
geometrického plánu
Uznesenie č. 417/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
a) odpredaj obecného pozemku, o celkovej výmere 78 m2, druh pozemku – zastavaná
plocha, parcela č. C-KN 20/3 a záhrada, parcela č. C-KN 21/3, v stave E-KN 1611/1,
katastrálneho územia Horovce, zapísaných na liste vlastníctva č. 1292, za kúpnu cenu 4,€/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 312,- € manželom Jozefovi Farbárovi a Aurélii Farbárovej
s trvalým pobytom Horovce č. 32 v súlade s 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. 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.

Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

b) kúpu pozemku o celkovej výmere 71 m2 , druh pozemku – záhrada, parcela č. C-KN
21/4, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 36579017-41/2021, zo dňa 20.12.2021,
úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou
Sýkorovou, dňa 19.1.2022 pod číslom G1-794/21 katastrálneho územia Horovce, zapísanej na
liste vlastníctva č. 40, od vlastníkov Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej s trvalým pobytom
Horovce č. 32, a to za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 284,-€
Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

c) kúpno-predajnú zmluvu predmetom, ktorej je odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
Jozefovi Farbárovi a Aurelii Farbárovej e uvedeného v uznesení č. 417/2022 a
Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

d) kúpno-predajnú zmluvu predmetom, ktorej je kúpa pozemku od vlastníkov Jozefa Farbára
a Aurélie Farbárovej uvedeného v uznesení č.417/2022 b
Hlasovanie:

Za Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: JUDr. A.Bereščík, K. Trusa

K bodu 5: a) Informácia o doručení rozsudku okresného súdu v Michalovciach
Sp. zn.: 7C/5/2021 vo veci žaloby o vydanie veci žalobcu obce Horovce proti
žalovaným občanom na bývalom popisnom čísle 112 v obci Horovce vydaného dňa
22.12.2021 a právoplatného dňa 05.02.2022
b) Prerokovanie a schválenie výzvy na vydanie veci adresovanej občanom na
bývalom popisnom čísle 112 v obci Horovce, v súlade s rozsudkom okresného súdu v
Michalovciach Sp. zn.: 7C/5/2021, ktorý bol vydaný dňa 22.12.2021 a právoplatný dňa
05.02.2022
Starosta obce dal kolovať rozsudok Okresného súdu v Michalovciach , pripomenul genézu
celkovej situácie občanov na bývalom popisnom čísle 112 . V tomto bode bol už na rokovaní
prítomný aj poslanec JUDr. Bereščík, ktorý došiel o 18.00 hodine.

Uznesenie č.418/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) Berie na vedomie:
a) Informáciu o doručení rozsudku okresného súdu v Michalovciach
Sp. zn.: 7C/5/2021 vo veci žaloby o vydanie veci žalobcu obce Horovce proti žalovaným
občanom na bývalom popisnom čísle 112 v obci Horovce vydaného dňa 22.12.2021
a právoplatného dňa 05.02.2022
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

b) Schvaľuje:
výzvu na vydanie veci adresovanej občanom na bývalom
popisnom čísle 112 v obci
Horovce, v súlade s rozsudkom okresného súdu v Michalovciach Sp. zn.: 7C/5/2021, ktorý
bol vydaný dňa 22.12.2021 a právoplatný dňa 05.02.2022
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 6: Prerokovanie a schválenie doplatku vo výške 210 EUR súvisiaceho s kúpou
športových potrieb pre mládežnícke futbalové mužstvo OŠK v obci Horovce.
Na základe požiadavky vedúceho futbalového mužstv aOŠKHorovce je potrebné zakúpiť
športové potreby.
Uznesenie č. 419/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
doplatok vo výške 210 EUR súvisiaci s kúpou športových potrieb pre mládežnícke futbalové
mužstvo OŠK v obci Horovce.

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 7: Prerokovanie možností zberu použitých textílií, šatstva, topánok a kabeliek
na zbernom dvore v obci Horovce
Z dôvodu zániku firmy, ktorá prevádzala zber použitých textilií šatstva,topánok a kabeliek
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o dočasnom pozostavení zberu použitých, textilíí šatstva
topánok a kabeliek na zbernom dvore z dôvodu absentujúceho koncového zhodnotenia tohto
odpadu
Uznesenie č. 420/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
dočasné pozastavenie zberu použitých textílií, šatstva, topánok a kabeliek na zbernom dvore
v obci Horovce, z dôvodu absentujúceho koncového zhodnotenia tohto odpadu.

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 8: Prerokovanie možností spôsobu zberu konárov z domácností v mesiaci marec
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo o možnostiach spôsobu zberu konárov z domácnosti
Nakoniec Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa konáre sa budú zberať tým istým spôsobom
po jednotlivých uliciach ako minulého roku. Zberajú sa konáre do hrúbky maximálne 10 cm,
ktoré je potrebné uložiť buď to na niektorých uliciach ( Harangov, Halaštov, Cintorínska) tak,
ako to bolo minulého roku do traktorovej vlečky, alebo na iných uliciach ( Malý pastovník,
Veľký pastovník, Orišok ) konáre povykladať čo najlbližšie k svojim predným oploteniam,
aby sa moli ponakladať na presúvajúci sa traktor s vlečkou.
Uznesenie 421/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Realizovať jarný zber konárov z domácnosti tým istým spôsobom, ako v minulom roku 2021.

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 9: Prerokovanie možnosti realizácie obecného podujatia – Deň matiek-Horovce
V mesiaci máj obec už viac rokov pravidelne organizuje slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa
matiek – sviatku, ktorý je právom považovaný za jeden z najkrajších sviatkov. Z dôvodu
pandémie sa toto stretnutie v minulom roku uskutočniť nedalo Obecné zastupiteľstvo tohto roku
schválilo realizáciu obecného podujatia Deň matiek v obci Horovce s použitím vlastných
finančných zdrojov vo výške 1000 EUR a to za predpokladu, že toto podujatie bude možné
realizovať v súlade s v tom čase platnou vyhláškou ÚVZSR a s inými opatreniami
súvisiacimi s ochorením Covid 19.
Uznesenie č.422/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Realizáciu obecného podujatia Deň matiek v obci Horovce s použitím vlastných finančných
zdrojov vo výške 1000 EUR a to za predpokladu, že toto podujatie bude možné realizovať
v súlade s v tom čase platnou vyhláškou ÚVZSR a s inými opatreniami súvisiacimi
s ochorením Covid 19.

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 10: Informácie súvisiace s podaním ŽoNFP pre projekt „Rekonštrukcia časti
cesty v obci Horovce“
Starosta obce dôkladne podal informácie súvisiace s podaním ŽoNFP na projekt
rekonštrukcia časti cesty v obci Horovce. Obecné zastupiteľstvo tieto informácie zobralo na
vedomie.
Uznesenie č.423/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Berie na vedomie:
Informácie o technickom spôsobe prípadnej realizácie stavby, ako aj informácie o nemožnom
delení zákazky z pohľadu procesu VO prípadnej stavby, súvisiace s podaním ŽoNFP pre
projekt „Rekonštrukcia časti cesty v obci Horovce

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 11: Informácia o činnosti miestnej akčnej skupiny Poondavie
Starosta obce informoval o činnosti miestnej akčnej skupiny Poondavie, činnosť tejto skupiny
je na dobrej ceste, teraz sa to začína hýbať naberá štruktúru. Stretnutie ohľadom tejto skupiny
sa uskutoční 4.4.2022
Uznesenie č. 424/2022
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 činnosti miestnej akčnej skupiny Poondavie

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa

K bodu 12: Informácia o humanitárnej zbierke obce Horovce pre ľudí z Ukrajiny
Obec Horovce zrealizovala humanitárnu zbierku pre ľudí z Ukrajiny. Zbierka bola odvezená priamo
do skladu v Selemenciach.

Uznesenie č.425/2022
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 zrealizovanej humanitárnej zbierke obce Horovce pre ľudí z Ukrajiny

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: , K. Trusa

K bodu 13: Informácia o doručenom liste od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. dňa 22.02.2022

prostredníctvom nimi splnomocneného advokáta Slavomíra Kučmáša
Starosta obce informoval o doručenom liste od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. dňa 22.02.2022
prostredníctvom nimi splnomocneného advokáta Slavomíra Kučmáša
Uznesenie č.426/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) Berie na vedomie:
Doručený list a jeho obsah od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o dňa 22.02.2022
prostredníctvom nimi splnomocneného advokáta Slavomíra Kučmáša
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa

b) Nesúhlasí
s návrhmi spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. obsiahnutými v liste zo dňa 17.2.2022 doručeným
obci Horovce dňa 21.02.2022 od nimi splnomocneného advokáta JUDr. Slavomíra
Kučmáša
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: K. Trusa

c) Doporučuje
Starostovi obce z pohľadu verejného záujmu pokračovať v postupnej dostavbe obecného
vodovodu v obci Horovce s novovysúťaženým dodávateľom časti stavby spoločnosťou
SLOVLIT s.r.o. a následne s využitím všetkých dostupných spôsobov a možností pre
dokončenie aj celej stavby “Horovce – obecný vodovod“
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič, R. Šimko, M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: K. Trusa

K bodu 13: Rôzne

V tomto bode p. Šimko z dôvodu pracovných povinností bol už neprítomný. Starosta obce
informoval, že je potrebné odstrániť časť budovy príručného skladu v Materskej školy
z dôvodu realizácie projektu. Taktiež odstrániť zvonicu z dôvodu jej zlého technického stavu.
Ďalej informoval o začatí výstavby v časti vodovodného radu 3-8 taktiež informoval o miere
vytriedenia odpadu v obci Horovce kde je, úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021 je 48,89 %
a nakoniec dal na zváženie potrebu dokončenia rekonštrukcie Verejného osvetlenia v celej obci
Uznesenie č.427/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
a) potrebu odstránenia časti budovy- príručného sklade v Materskej školy z dôvodu
realizácie projektu.
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa, R. Šimko

b) potrebu odstránenia starej zvonice v parku z dôvodu jej zlého technického stavu a jej
značne narušenej statiky.
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa, R. Šimko

c) informáciu o začatí výstavby časti vodovodného radu 3 -8
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa, R. Šimko

d) informáciu o miere vytriedenia odpadu v obci Horovce
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:roti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa, R. Šimko

e) informáciu o zvážení potreby dokončenia rekonštrukcie Verejného osvetlenia v cele obci
Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík Ing. R.Rusinkovič M. Maheľová , M. Marjov Ing. J. Ľoch,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný:, K. Trusa, R. Šimko

K bodu 14: 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:

