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: 03.05.2022
Prítomní poslanci: JUDr. A. Bereščík, Ing. R. Rusinkovič, M. Marjov, M. Maheľová,
Ing. J. Ľoch, K. Trusa, (do 18.35 hod.) 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 I Q 2022
5. Úprava rozpočtu
6. Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja pozemku obce Horovce parcely
CK-N360 na základe overeného geometrického plánu – žiadateľovi
Jaroslavovi Bodnárovi
7. Návrh na finančné vyrovnanie od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. v súvislosti so
stavbou“ Horovce Obecný vodovod“
8. Návrh na finančné vyrovnanie od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. v súvislosti
s dostavbou skupinového vodovodu, ktorého investorom je Združenie
Mikroregiónu Poondavie
9. Prerokovanie možnosti uskutočnenia tradičného podujatia Horovce –
Horovčanom - Deň detí
10. Prerokovanie možností rekonštrukcie časti priestorov budovy Základnej
školy
11. Prerokovanie termínu uskutočnenia obecnej brigády / rozhlas a plechové
skladovisko na cintoríne/
12. Informácia o pripravovanom podujatí Deň matiek
13. Informácia o vzniknutej situácii súvisiacej so zahniezdením bociana v obci
14. Informácia o realizácií projektov
15. Prerokovanie cenovej kalkulácie pre dokončenie Verejného osvetlenia v celej
obci
16. Rôzne

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 , poslanec Šimko navrhol doplniť
program o bod „ Prerokovanie cenovej kalkulácie pre dokončenie Verejného osvetlenia
v celej obci
Za návrhy 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. 428/2022
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:
Prerokovanie cenovej kalkulácie pre dokončenie Verejného osvetlenia v celej obci
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:
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. Ľoch
Uznesenie č. 429/2022
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. Marjov, p. Ing. Rusinkovič
návrhová komisia:
p. Maheľová, p.Ing. Ľoch

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 04.03.2022 zobralo na vedomie
Uznesenie č. 430/2022
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: 04.03.2022
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 hospodárení za I.Q 2022
Správa o hospodárení bola doručená emailom všetkým poslancom, p. Rusinkovičová ju ešte
raz prečítala a ozrejmila .Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

Uznesenie č. 431/2022
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 I.Q 2022

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: Úprava rozpočtu Starosta obce poprosil aj v tomto bode ekonómku, pán
Rusinkovičovú, aby poslancom ozrejmil tento bod. Vysvetlila im, že je potrebná formálna
úprava, ktorú musia urobiť
Uznesenie č. 432/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
1.Schvaľuje:
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2022 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. č.1
2.Schvaľuje:
čerpanie z rezervného fondu
a) na projekt Cesty vo výške 2994 Eur
b) Žiadosť Tiburon s.r.o. vo výške 1 500 Eur
c) platbu vodovod vo výške 6314,67 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 5: Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja pozemku obce Horovce parcely
CK-N360 na základe overeného geometrického plánu – žiadateľovi Jaroslavovi
Bodnárovi
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o zámere odpredaja pozemku obce na
základe overeného geometrického plánu žiadateľovi Jaroslavovi Bodnárovi.
V tomto bode bol neprítomný JUDr. Bereščík / súrny telefonát/
Uznesenie č. 433/2022
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 – obecného pozemku, o výmere 55 m2, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. C-KN 360 v stave E-KN 586,
katastrálneho územia Horovce, zapísanej na liste vlastníctva č. 1317, zameranej
geometrickým plánom č. 40009165-14/2022, zo dňa 03.03.2022, úradne overeným Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou, dňa 15.03.2022 pod
číslom G1-145/22.
b zámer jeho odpredaja žiadateľovi Jaroslavovi Bodnárovi, s trvalým pobytom Jilemnického
60, 071 01 Michalovce, 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 na ktorý je možný
prístup len cez pozemok žiadateľa, za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu
220,- €.
Hlasovanie:

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

K bodu 6: Návrh na finančné vyrovnanie od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. v súvislosti
so stavbou“ Horovce Obecný vodovod“
S predmetnou situáciou bolo obecné zastupiteľstvo oboznámene na predchádzajúcom zasadnutí
v oboch prípadoch ( Mikroregión Poondavie aj obec Horovce) prostredníctvom advokáta JUDr.
Michala Kuročku bolo zaslane vyjadrenie. V predmetnom vyjadrení bolo uvedené, že predmetné
zmluvy o dielo so spoločnosťou EKOÚNIA s.r.o. sú neplatné.
Odstupom času v predmetnej veci a to v oboch prípadoch pri oboch stavbách spoločnosť
EKOÚNIA s.r.o. navrhla riešenie, ktorého výstupom je odkúpenie projektových dokumentácií či už
mikroregiónom Poondavie ako aj obcou Horovce. Na tieto dohody pristúpili obe strany, a to v oboch
prípadoch.

Týmto spôsobom dôjde k urovnaniu vzťahov so spoločnosťou EKOÚNIA s r.o. či už vo vzťahu
k Mikroregiónu Poodavie ako aj vo vzťahu k obci Horovce. Po dlhšom rokovaní OZ schválilo návrh
finančného vysporiadania so spoločnosťou EKOÚNIA

Uznesenie č. 434/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Návrh finančného vysporiadania so spoločnosťou EKOÚNIA s.r.o. v súvislosti so stavbou
„Horovce-obecný vodovod“ v dvoch častiach, a to následovne:
1. časť
a/ odkúpenie projektovej dokumentácie pre stavbu „ Horovce . obecný vodovod vo výške
9000 EUR s DPH od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. do 06/2022
2. časť
b/ – doplatok obce za inžiniersku a administratívnu činnosť vykonávanú spoločnosťou
EKOÚNIA s.r.o. pri stavbe „Horovce – obecný vodovod“ vo výške 8 280 EUR s DPH po
dokončení stavby „Horovce – obecný vodovod“ maximálne však do 12/2023
Hlasovanie:

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

K bodu 7: Návrh na finančné vyrovnanie od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. v súvislosti
s dostavbou skupinového vodovodu, ktorého investorom je Združenie Mikroregiónu
Poondavie
Uznesenie č.435/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:

a/ návrh na finančné vyrovnanie od spoločnosti EKOÚNIA s.r.o. v súvislosti s dostavbou
skupinového vodovodu, vo výške 12 000 EUR s DPH, pre celé združenie Mikroregiónu
Poondavie, ktorého investorom je Združenie mikroregiónu POONDAVIE, členom ktorého je
aj obec Horovce

b/ finančný vklad obce Horovce vo výške 2000 Eur s DPH na účet Združenia obcí
mikroregiónu POONDAVIE za účelom finančného vyrovnania – odkúpenia projektovej
dokumentácie pre stavbu skupinový vodovod T-TNV-H –T –M – R od spoločnosti
EKOÚNIA s.r.o.
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 8: Prerokovanie možnosti uskutočnenia tradičného podujatia Horovce –
Horovčanom - Deň detí
V obci Horovce sa tradičné usporadúvalo podujatie Horovce – Horovčanom, ktoré sa kvôli
pandémii nekonalo 2 roky OZ prišlo s návrhom, aby sa to uskutočnilo tohto roku, nakoľko
pandemické opatrenia neohrozujú konania takýcho podujatí. OZ sa dohodlo, že k tomtuto
bodu bude zvolané ešte jedno obecné zastupiteľstvo a dohodli sa na termíne 16.07.2022
Uznesenie č.436/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Realizáciu podujatia Horovce – Horovčanom - Deň detí na deň 16.07.2022

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 možností rekonštrukcie časti priestorov budovy Základnej
školy
Budova Základnej školy je starou budovou ktorá si vyžaduje údržbu a dokonca aj opravu
priestorov . OZ po prejednaní sa zhodlo, že je potrebné priestory zrekonštruovať .
Uznesenie č.437/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:

Vynaloženie finančných nákladov na opravu a údržbu priestorov budovy Základnej školy do
výšky 2 000 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 termínu uskutočnenia obecnej brigády / rozhlas a plechové
skladovisko na cintoríne/
Na brigáde ktorá bola v jesennom období neboli ešte uplne dokočené veci, starosta navrhol
brigádu a OZ zvolili termín 28.05.2022. Poslanec Trusa v tomto bode nebol prítomný
nakoľko musel odísť do nočnej služby.o
Uznesenie č. 438/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Termín uskutočnenia obecnej brigády / rozhlas a plechové skladovisko na cintoríne/ na
28.05.2022

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 Trusa

K bodu 11: Informácia o podujatí Deň matiek.
O pripravovanom podujatí informoval starosta obce. Podujatie sa uskutoční 8.05.2022 o 15.
hodine. Posedene bude spríjemnené vystupením detí z materskej školy a FS Novešane.
Mamičky obdržia spomienkový darček – pohár s legom obce a budo podáné občestvenie.
Uznesenie č. 439/2022
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 pripravovanom podujatí – Deň matiek

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 12: Informácia o vzniknutej situácii súvisiacej so zahniedením bociana v našej obci
Starosta obce informoval OZ o vzniknutej situácii so zahniezdením bociana v našej obci.
Uznesenie č.440/2022
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 vzniknutej situácii súvisiacej so zahniezdením bociana v obci

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 realizácii projektov
Starosta obce informoval dôkladne informoval o priebehu projektov v obci a to vodovod
a rekonštrukcia zvonice s okolím .

Uznesenie č.441/2022
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 priebehu projektov v obci (vodovod, rekonštrukcia zvonice s okolím)

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 14: Prerokovanie cenovej kalkulácie pre dokončenie Verejného osvetlenia v celej obci

Tento bod do programu navrhol doplniť poslanec Šimko, Verejné osvetlenie doposiaľ v celej
j obci nie preto je potrebné dokončiť ho. OZ schválilo zámer spracovania cenovej ponuky
pre dokončenie verejného osvetlenia v celej obci.
Uznesenie č.442/2022
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 priebehu projektov v obci (vodovod, rekonštrukcia zvonice s okolím)

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 15: Rôzne
OZ sa v tomto bode konkrétnejšie venovalo dnu Horovce – Horovčanom , napokon sa zhodli
na to že k tomuto bodu sa zvolá ešte Obecné zastupiteľsvo.
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:

