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: 11.07.2022
Prítomní poslanci: JUDr. A. Bereščík, Ing. R. Rusinkovič (od 18:05), M. Marjov, Ing. J.
Ľoch R.Šimko, K.Trusa
Neprítomní: p. Maheľová
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Prerokovanie žiadosti OŠK Horovce o dodatočné dofinancovanie a návrh na
ocenenie hráčov
4. Určenie počtu poslancov obce v novom volebnom období r. 2022 -2026
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období r.2022
-2026
6. Určenie volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r .2022
7. Rekonštrukcia obecných komunikácií aktuálny stav
8. Žiadosť o súčinnosť centra pre deti a rodiny Michalovce
9. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy Materskej školy
10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
11. Rôzne
12. 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 zo zdravotných dôvodov neprítomná p.
Maheľová. Poslanec Ing. Rusinkovič príde pre pracovné povinnosti na OZ 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. 458/2022
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, Ing. J. Ľoch, M. Marjov, K.Trusa
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: M. Maheľová ,Ing. Rusinkovič

K bodu 1 b a c : Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. M. Marjov, p. K.Trusa
do návrhovej komisie boli navrhnutí
JUDr.Bereščík, p. Šimko,
Uznesenie č. 459/2022
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. M. Marjov, p. K.Trusa
návrhová komisia:
JUDr. A. Bereščík, p. R. Šimko
Hlasovanie:

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

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
V úvode bodu 2. zasadnutia OZ sa dostavil na zasadanie 18:05 poslanec Ing. Rusinkovič
Správu o plnení uznesení prečítala p. Kendžurová , OZ zobralo správu o plnení uznesení na
vedomie
Uznesenie č. 460/2022
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: 10.06.2022

Hlasovanie:

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

K bodu 3: Prerokovanie žiadosti OŠK Horovce o dodatočné dofinancovanie a návrh na
ocenenie hráčov
Na OZ sa dostavili aj p. Marjov, p. Jurčo a p. Bálint hlavní predstavitelia OŠK Horovce.
P. Marjov predložil výučtovanie OŠK a ako aj návrh rozpočtu na ďalšie obdobie. OŠK na
výdavky ako cestovné , kamera a časomiera, tabuľa na zápas, úhrady faktúr, odmeny
delegátov a iné potrebuje viac finančných prostriedkov ako bolo schválene preto požiadali
o dodatočné dofinancovanie. OZ po prerokovaní schválilo dodatočné dofinancovanie vo
výške 2500 Eur.
Uznesenie č. 461/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
a) na základe žiadosti OŠK dodatočné dofinancovanie vo výške 2500 €
Hlasovanie:

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

P. Jurčo taktiež navrhol či by nebolo možné oceniť každého hráča OŠK ako to bolo už
dávnejšie zrealizované.

OZ vzhľadom k tomu že naše mužstvo postúpilo o triedu vyššie schválilo individuálne
ocenenie hráčov OŠK a to soškami.
b) Schvaľuje:
individuálne ocenenie hráčov OŠK a to soškami

Hlasovanie:

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

K bodu 4: Určenie počtu poslancov obce v novom volebnom období r. 2022 -2026
Na základe rozhodnutia predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, obecné zastupiteľstvo
musí do 20.07.2022 určiť volebné obvody pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev
Uznesenie č. 462/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods.3 zák. č.369/1990 Zb. obecnom
zriadení v z.n.p
Určuje:
počet poslancov obce Horovce v novom volebnom období r. 2022 -2026 : 7 (sedem
poslancov )
Hlasovanie:

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

K bodu 5: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období
r.2022 -2026
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p. musí obecné zastupiteľstvo
určiť 90 dní pred konaním volieb do obecného zastupiteľstva rozsah výkonu funkcie starostu.

Uznesenie č. 463/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Určuje:
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Horovce v novom volebnom období r.2022 -2026
v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu
Hlasovanie:

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

K bodu 6: Určenie volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v r .2022
Na základe rozhodnutia predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, obecné zastupiteľstvo
musí do 20.07.2022 určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie 464/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 166 zákona č 180/2014.Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z n. p.
Určuje:
Volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
r.2022 – 2026, a to:
1 volebný obvod
Hlasovanie:
Za :
JUDr. A. Bereščík , R. Šimko, Ing. J. Ľoch, K. Trusa, Ing..R.Rusinkovič, M. Marjov
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný : M. Maheľová

K bodu 7: Rekonštrukcia obecných komunikácií aktuálny stav
Starosta informoval, že o rekonštrukcii obecných komunikácii sa na OZ rokovalo už
niekoľko krát. Poslednou verziou bolo vyskúšať podanie žiadosti cez MVSR . Žiadosť bola
včas podaná taktiež aj verejné obstarávanie. Na vyhodnotenie žiadosti sa stále čaká nikto
nevie kedy by to malo byť vyhodnotené. Dotáciu môže byť schválená ale aj nemusí.
Poslanec Šimko sa opýtal prečo nie je v projekte aj cintorínska ulica ako aj celý rozsah
komunikácií.
Po rokovaní OZ zobralo na vedomie potrebu rekonštrukcie obecných komunikácií, a
starostovi doporučilo dopracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet na celý rozsah
obecných komunikácií.
Uznesenie č.465/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:

Potrebu rekonštrukcie obecných komunikácií
Doporučuje:
Starostovi obce dopracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet na celý rozsah obecných
komunikácií
Hlasovanie:
Za :
JUDr. A. Bereščík , R. Šimko Ing. J. Ľoch, K. Trusa, Ing.R. Rusinkovič, M. Marjov
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: M. Maheľová

K bodu 8: Žiadosť o súčinnosť centra pre deti a rodiny Michalovce
Centrum pre deti a rodiny Michalovce podalo žiadosť o prejedaní požiadavky vo veci
realizácie akcie deti pod Hasiči, ktorá by sa mala konať na obecnom futbalovom ihrisku
v obci 9.09.2022 ako i aj s ďalším i požiadavkami
OZ po dôkladnom prerokovaní danú žiadosť neschválilo.
Uznesenie č.466/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Neschvaľuje:
Žiadosť o súčinnosť centra pre deti a rodiny Michalovce
Hlasovanie:

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

K bodu 9: Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy Materskej školy
Starosta obce informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy Materskej školy. Práce na
rekonštrukcii prebiehajú rýchlo, stavebný dozor dal spracovať harmonogram prác.
Poslanec Šimko oponoval, že kvalita prác je na úrovni toho, kto tu prácu vykonáva, a taktiež
dodal, že hoci je poslanec nepustili ho dnu na stavbu. Starosta obce mu vysvetlil, že na
stavbu môže prísť pozrieť vtedy, kedy bude kontrolný deň a dodal, že nemá pocit, že sa tam
práca vykonáva nekvalitne stavebný dozor chodí pravidelne na kontrolu.
Uznesenie č.467/2022
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 prebiehajúcej rekonštrukcii budovy Materskej školy

Hlasovanie:

Za : JUDr. A. Bereščík , R. Šimko,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: M. Maheľová

Ing. J. Ľoch, K. Trusa, Ing.R. Rusinkovič, M. Marjov

K bodu 15: Interpelácie poslancov:
Poslanec K.Trusa
Kto rozbil okno v Kultúrnom dome?
Odpoveď starosta obce:
Okno rozbili na rodinnej oslave u p. Balogovej. Pani Balogová škodu zaplatila okno je už
zasklené.
P. R. Šimko
Kde skončili plastové okna a dvere zo školy a Obecného úradu ?
Odpoveď starosta:
Po dohode so stavby vedúcim si ich firma rozobrala .
Garážové dvere sa usadili v v škole v garáži, vchodové dvere na ihrisku zvyšné sa uložili do
plecháča na ihrisku, sú však po vybratí znehodnotené a poškodené.
P. Ing. J.Ľoch
Neposunuli sme sa ďalej s občanmi na býv. sup. č. 112?
Odpoveď starosta:
Nie, nič sa nezmenilo čakáme na odvolanie
P. Šimko
Na stretnutí poslancov si mi vyčítal, že nie som dobrý poslanec, lebo som hlasoval stále proti
ja som si vyhľadal uznesenia a mám presne zrátane koľko krát som bol proti
Odpoveď starosta:
Len k dofinanciovaniu Materskej školy si sa zdržal, keby ostatní poslanci hlasovali tiež takto
Materská škola by nebola dokončená, nefungovala by.

K bodu 11: Rôzne
V tomto bode sa riešila ústna sťažnosť obyvateľky obce o porušovaní nočného kľudu, hlavne
počas víkendu. JUDr. Bereščík skonštatoval,§ že hoci aj príde hliadka nemusí to byť
vyriešené je lepšie a to skonštatovali aj ostatní poslanci, aby sa na priestranstve kde sa
schádza mládež umiestnila rampa, ktorá by zamedzovala pohyb aut aj ľudí.

Ďalej sa OZ venovalo prípravám akcie Horovce – Horovčanom, kde sa dohodli na termínoch
čase aj ulohách, ktoré majú vykonávať.
K bodu 12: 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:

