
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                            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: 10.06.2022 

 

Prítomní poslanci:    JUDr.  A. Bereščík, Ing.  R. Rusinkovič (od 17:25hod.),  M. Marjov,(od 

18:21 hod ) M. Maheľová, Ing. J. Ľoch  R.Šimko 

                                            

 
                          1.   Otvorenie 

        a/  Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Plán činnosti  hlavného kontrolóra na 2.polrok 2022 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému  účtu obce za rok 2021 

6. Záverečný účet obce Horovce za rok 2021 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.1/2022 o vyhradení miest  a stanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov   

8. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.2/2022 o obmedzení a zákaze používania 

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na území obce Horovce 

   8.  Prerokovanie a schválenie žiadosti OŠK Horovce o dodatočnú  finančnú dotáciu 

   9.  Prerokovanie výšky poplatkov a prenájmov poskytovaných obcou 

        10 . Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného pozemku,  o celkovej výmere 55 m2, 

        druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie parcela  C-KN 360, v stave EKN 586 

         v kat. území    obce Horovce, zapísanej na liste  vlastníctva č. 1317 

        11.  Informácia o vzniknutej situácii v súvislosti s rekonštrukciou budovy MŠ a finančných 

               nákladov   s tým spojených 

       12.  Prerokovanie cenovej ponuky na celkové dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia 

       13.  Informácia o situácii súvisiacej so  súdnym rozhodnutím Okresného súdu  

              v  Michalovciach  tykajúceho sa obyvateľov na býv. súp. čísle 112 

       14.  Informácia o liste doručenom  v obci Horovce od Okresnej prokuratúry  v 

             v Michalovciach 

       15.  Interpelácie poslancov 

       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, je z pracovných dôvodov neprítomný poslanec 

Trusa.  Poslanci Ing. Rusinkovič a poslanec Marjov prídu pre pracovné povinnosti neskôr..   

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

schopné.  Starosta obce  oboznámil prítomných  s návrhom programu, za ktorý dal hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo program rokovania schválilo. 

 Uznesenie č. 443/2022 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

 

Program obecného zastupiteľstva: 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 
                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa, Ing. Rusinkovič, M. Marjov 

 
 

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

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí p.Šimko, a JUDr. Bereščík, do návrhovej komisie 

boli navrhnutí  Ing. Ľoch, p. Maheľová 

 

 Uznesenie č. 444/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

  Určuje za :  

  overovateľov zápisnice    R.Šimko,  JUDr. A Bereščík 

  návrhová komisia:          Ing . J. Ľoch,  M. Maheľová.   
 
  Hlasovanie:    Za :      JUDr. A. Bereščík  ,  R. Šimko,  M. Maheľová , Ing. J. Ľoch 
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 
                         Neprítomný:  K. Trusa, Ing. Rusinkovič, M. Marjov 

 

                                                                 

 

 

              

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

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. 445/2022 
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  ,  R. Šimko,  M. Maheľová , Ing. J. Ľoch 

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 
                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa, Ing. Rusinkovič, M. Marjov 

 
 

 
 

 K bodu 3:  Plán činnosti HK na  II. polrok 2022 

Hlavná kontrolórka  obce Mgr. Anna Kosanová predložila na schválenie plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Horovce na 2. polrok 2022. OZ schválilo plán hlavnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 

tvorí prílohu tejto zápisnice.  

                              

Uznesenie č. 446/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

 Schvaľuje:  

Plán činnosti HK na  II polrok 2022 

 

 
 

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

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 
                         Neprítomný:  K. Trusa, Ing. Rusinkovič, M. Marjov 

 

 

 

                 

 

 

 

 
                          
 

                                                                                           



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 

K bodu 4:  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému  účtu obce za rok 2021 

 

S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 oboznámila p. 

Mgr. Anna Kosanová HKO. Zároveň k tomu dodala, že stanovisko bolo odoslané každému 

poslancovi e-mailom . Hlavný kontrolór obce Mgr. Kosanová  podala stanovisko k 

záverečnému účtu obce Horovce za rok 2021 a doporučila  schváliťceloročné hospodárenie 

obce za rok 2021 bez výhrad. 

Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice a Obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie.   

Uznesenie č. 447/2022 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 
 

 

Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému  účtu obce za rok 2021 

 

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

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 
                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa, Ing. Rusinkovič, M. Marjov 

 

 

                                           

 

 

K bodu 5:  Záverečný účet obce Horovce za rok 2021 

Návrh záverečného účtu predložila  ekonómka obce p. Rusinkovičová.. Záverečný účet bol 

overený hlavnou kontrolórkou obce Mgr. Annou Kosanovou, ktorá potvrdila, že účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horovce k 31.12.2021 a 

výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o 

účtovníctve.  Návrh záverečného účtu obce Horovce za rok 2021 bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce Horovce v zákone stanovenej lehote  na pripomienkovanie 

občanov. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli k záverečnému účtu obce Horovce 2021 

vznesené žiadne námietky a pripomienky. Plnenie rozpočtu a záverečný účet obce Horovce za 

rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Obecné zastupiteľstvo v Horovciach jednohlasne schválilo celoročné hospodárenie obce 

Horovce a záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad 

 

Uznesenie č. 448/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

a) Schvaľuje:  

Záverečný účet obce Horovce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

b)  Schvaľuje:  

použitie prebytku rozpočtového  hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

101 178,36 Eur  

  

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa, Ing. Rusinkovič, M. Marjov 
 

 

          

                                   
K bodu 6:   Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.1/2022 o vyhradení miest  

a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  Návrh VZN 1/2021 - 

o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov bol zverejnený 

na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. K návrhu VZN  1/2022 Oz nemalo žiadne  pripomienky 

a jednohlasne schválilo. V tomto bode hlasoval už aj poslanec Ing.Rusinkovič, ktorý došiel o 17.25 

hod.  

   

Uznesenie č. 449/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 
návrh VZN č.1/2022 o vyhradení miest  a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov   

 

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

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 
                         Neprítomný:  K. Trusa,  M. Marjov 

 

 

K bodu 7: Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.2/2022 o obmedzení a zákaze 

používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na území obce Horovce 

Návrh VZN 2/2022 - o obmedzení a zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve na území obce Horovce 
 K návrhu VZN  2/2022 Oz nemalo žiadne  pripomienky a jednohlasne schválilo 

Uznesenie č.450/2022 

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

zriadení v z.n.p. 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                       

Schvaľuje: 

návrh VZN č.2/2022 o obmedzení a zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve na území obce Horovce z dôvodu bezpečnosti  na území obce 

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

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 
                         Neprítomný:  K. Trusa,  M. Marjov 

 

 

                                                                                                                                  

 
 

 
 

K bodu 8:  Prerokovanie a schválenie žiadosti OŠK Horovce o dodatočnú  finančnú 

dotáciu  

OŠK Horovce predložilo žiadosť o navýšene na II. polrok v sume 2500 EUR. 

Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na vedomie a zaoberať ňou sa bude na najbližšom 

zasadnutí za účasti hlavných predstaviteľov OŠK.  

 

Uznesenie č.451/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 
Berie na vedomie: 

Žiadosť  OŠK Horovce o dodatočnú  finančnú dotáciu  

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa,  M. Marjov 
 

 
K bodu 9:  Prerokovanie výšky poplatkov a prenájmov poskytovaných obcou 

Z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt OZ navrhlo zvýšenie výšky poplatkov a prenájmov 

poskytovaných obcou 

Uznesenie č.452/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Sadzobník  poplatkov za služby a úkony vykonané obcou s platnosťou a účinnosťou od 

1.7.2022 v uvedenom rozsahu: 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

 

KRATKODOBÝ  NÁJOM 

MERNÁ 

JEDNOTKA 
CENA 

Nájom traktora:   

Hlboká orba do rozlohy  tri áre  
Paušálny  

poplatok 
7,50 € 

Hlboká orba pre rozlohu viac ako tri áre  ár 2,50 € 

Kultivatorovanie gruberovanie ár 2,50€ 

Bránenie ár 2,50€ 

Šorikovanie ár 1,50 € 

Mulčovanie ár 2,50 € 

Nájom Kultúrneho domu   

Svadba - domáci podujatie 200 € 

Rodinná oslava  s kuchynkou a varením - domáci podujatie 
100,00 € 

+ energie 

Rodinná oslava  s kuchynkou bez varen       ia - domáci podujatie 
50,00€ 

+ energie 

Kar - domáci  
20,00 € 

. 

Svadba - cudzí  250,00 €  

Nájom Malý Kultúrny dom   

Rodinná oslava podujatie 40,00 € 

Kar  podujatie 20,00 € 
  

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa,  M. Marjov 
 

 

                                                                                      

                                   

 
 

K bodu 10:  Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného pozemku,  o 

celkovej výmere 55 m2,druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie parcela  C-KN 

360, v stave EKN 586 v kat. území  obce Horovce, zapísanej na liste  vlastníctva č. 1317 

 V tomto bode sa OZ zaoberalo odpredajom obecného pozemku o výmere 55m2  zapísanom 

na L V 1317 ako aj návrhom kúpnej zmluvy  

 

Uznesenie č. 453/2022 

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 výmere 55m2 (s predošlým označením C-KN 360) ako diel 

č. 1 odčlenený od parcely E-KN 586 vodná plocha o výmere 14817m2 zapísanej na L.V. č 

1317  k.ú. Horovce geometrickým plánom číslo 40009165-14/2022 zo dňa 03.03.2022, 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

vyhotovený Martinom Smoradom, a autorizačne overený dňa 03.03.2022 Ing. Eduardom 

Treščákom – autorizovaným geodetom a kartografom, úradne overený Ing. Lenkou 

Sýkorovou dňa 05.03.2022 pod číslom G1-145/22, Okresným úradom Michalovce - 

katastrálnym odborom, za kúpnu cenu 4,0 EUR / 1m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 220,00 

EUR Jaroslavovi Bodnárovi bytom Michalovce, Jilemnického 3551/ 60  

 

b) Návrh kúpno predajnej zmluvy medzi predávajúcim obcou Horovce, Horovce č. 25, 072 

02, IČO: 00325198,  a kupujúcim Jaroslavom Bodnárom Michalovce ,ktorej predmetom je 

odpredaj pozemku o výmere 55m2 presne špecifikovaný a v súlade s uznesením č.453/2022 

a),  schválenom obecným zastupiteľstvom v obci Horovce  dňa 10.06.2022. 

 

 

 

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

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 
                         Neprítomný:  K. Trusa,  M. Marjov 

 

 
 

 

                                           

                        
K bodu 11: Informácia o vzniknutej situácii v súvislosti s rekonštrukciou budovy MŠ 

a finančných nákladov   s tým spojených 

Pri rekonštrukcii starej budovy MŠ vznikli nepredvídane  výdavky odkrytím pohľadu  

Spoločne so stavebným dozorom  sa hľadali úspory na interierové upravy  Materskej školy, 

o no aj tak   bude potrebné uvoľniť 30 000 Eur. Poslanec Šimko  mal námietku ,že  na stavbe  

okrem omietky mala byť nová strecha všetko nové  a teraz sa 80. ročným  doskám pripájajú 

nové načo mu starosta odpovedal ,že k stavbe   bol privolaný statik a na základe jeho posudku 

sa vymenilo to čo bolo potrebné vymeniť.  V tomto bode hlasoval už aj poslanec Marjov, 

ktorý prišiel o 18:21 hodinee 

Uznesenie č.454/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje: 

Uvoľnenie finančných prostriedkov na interiérové úpravy v budove Materskej školy vo výške  

30 000 Eur z rezervného fondu  

 
 

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa:  R. Šimko 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 
K bodu 12:  Prerokovanie cenovej ponuky na celkové dokončenie rekonštrukcie 

verejného osvetlenia  
 Starosta obce informoval  o cenovej ponuke od firmy O.S.V.O.com Prešov  v sume 49 200   

Eur bez rozvádzača.                             

 Uznesenie č.455/2022 

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 cenovej ponuke na celkové dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia  

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

                         Proti: 
                         Zdržal sa:     

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomný:  K. Trusa 

 

K bodu 13: Informácia o situácii súvisiacej so  súdnym rozhodnutím Okresného súdu 

v Michalovciach tykajúceho sa obyvateľov na býv. súp. čísle 112 

Starosta obce informoval o situácii súvisiacej so  súdnym rozhodnutím Okresného súdu 

v Michalovciach tykajúceho sa obyvateľov na býv. súp. čísle 112. Informoval ,že obyvatelia 

so sup. č.112 podali odvolanie proti rozsudku Okresného súdu preto sa  musí čakať za 

vyjadrením.  

Uznesenie č.456/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 
Berie na vedomie: 

 

Informácia o  situácii súvisiacej so  súdnym rozhodnutím Okresného súdu v Michalovciach 

tykajúceho sa obyvateľov na býv. súp. čísle 112 

 

 
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: Informácia o liste doručenom v obci Horovce od Okresnej prokuratúry v 

Michalovciach 

 

Starosta obce nformoval o doručenom liste z Okresnej prokuratúry o prieskume prijatých 

VZN. Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie 

Uznesenie č.457/2022 

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 liste doručenom v obci Horovce od Okresnej prokuratúry v Michalovciach 

 

 
 

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:  Interpelácie poslancov: 

 

JUDr. A. Bereščík 

 Kedy sa bude vykonávať prepich  ohľadom vodovodu na hlavnej ceste? 

 

Odpoved  starosta obce: 

Vysúťažený dodávateľ GEPSTAV, by mal začať s touto prácou na jeseň tohto roku   

 

P. Šimko 

Prečo sa tak často kosí verejné priestranstvo  je celé žlté treba ho nechať zazelenieť? 

 

Odpoveď  starosta: 

S časti súhlasím, ale  zabezpečovať  kosenie v obci je veľmi ťažké   preto sa kosí tak ako sa to 

dá. 

 

P. Šimko 

 Prečo bola vyrezaná smutná vŕba pri Dome smutku? 

 

Odpoveď starosta: 

Vŕba  sa musela 2 x do roka strihať,  a jej korene začali v dvinhať dlažbu. V rámci údržby   

a značného poškodzovania chodníka musela byť odstránená. 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 16:  Rôzne 

 

V tomto  bode starosta obce poďakoval poslancom, ktorí sa zúčastnili brigády 28.05.022 

ohľadom  odstránenia plechové skladoviska a rozhlasových stĺpov. Taktiež oboznámil 

poslancov s predbežným programom na  podujatí  Horovce- Horovčanom, ktoré sa uskutoční 

16.07.2022 s približnými cenami za vystúpenia. Taktiež  sa s poslancami radil o farbe fasády 

na budove Materskej školy. V závere oboznámil poslancov, že  bude kandidovať za starostu 

obce a opýtal sa či aj oni chcú kandidovať  za poslancov. P.Šimko povedal, že bude 

kandidovať za starostu obce  a poslanec Ing. Ľoch povedal, že nebude pretože sa v obci bude 

zdržiavať pomenej. Ostatní poslanci kandidovať za poslancov plánujú.  

 

 

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:  

 

 

 


