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: 13.09.2022
Prítomní poslanci: JUDr. A. Bereščík, Ing. R. Rusinkovič, M. Marjov, M. Maheľová,
Ing. J. Ľoch,(od 17.32hod). K. Trusa, (do 18.17 hod.) 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 hospodárení za II. Q
4. Úprava rozpočtu
5. Prerokovanie výšky poplatkov pre čiastočné úhrady výdavkov
spojených s prevádzkou Materskej školy Horovce
6. Prerokovanie financovania rekonštrukcii obecných komunikácií
na základe projektantom spracovanej PD a rozpočtu
7. Informácia o liste doručenom obci Horovce od pani Ivety Poltorákovej
8. Prerokovanie a schválenie PHSR
9. Prerokovanie realizácie podujatia úcty k starším v mesiaci Október
10. Prerokovanie požiadavky pre JDS Horovce
11. Prerokovanie termínu uskutočnenia verejného zhromaždenia občanov
12. Prerokovanie žiadosti OŠK Horovce o finančný príspevok
13. Interpelácie poslancov
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 6 poslanci OZ.
Poslanec Ing. J. Ľoch pre pracovné povinnosti dôjde 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 , poslanec Trusa navrhol prehodiť
body 6 a 7 za body 11 a 12, aby pri ich rokovaní mohol byť prítomný, pretože neskôr
neskoršie odchádza na nočnú službu.
Obecné zastupiteľstvo takto upravený program rokovania schválilo.
Uznesenie č. 468/2022
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, M.Maheľová, Ing. R. Rusinkovič, R. Šimko, M.Marjov, K.Trusa
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Ing. Ľoch

K bodu 1 b a c : Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr. A. Bereščík, p. Maheľová do návrhovej
komisie boli navrhnutí p.Marjov, Ing. R Rusinkovič
Uznesenie č. 469/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Určuje za :
overovateľov zápisnice : JUDr. A.Bereščík, p. M. Maheľová
návrhová komisia : M. Marjov, Ing. R. Rusinkovič

Hlasovanie:

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

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení uznesení prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení
uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve 11.07.2022 zobralo na vedomie
Uznesenie č. 470/2022
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: 11.07.2022
Hlasovanie:

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

K bodu 3: Správa o hospodárení za II.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. 471/2022
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 II. Q
Hlasovanie:

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

K bodu 4: Úprava rozpočtu
Starosta obce poprosil aj v tomto bode ekonómku, pani Rusinkovičovú, aby poslancom
ozrejmila tento bod. Vysvetlila im, že je potrebná formálna úprava, ktorú musia urobiť
Uznesenie č. 472/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods.3 zák. č.369/1990 Zb. obecnom
zriadení v z.n.p
Schvaľuje:

a) Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2022 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.
Hlasovanie:

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

b) čerpanie rezervného fondu na
1. energetický certifikát – Bežovský 2. technický dozor Materská škola 3. technický dozor Materská
4. technický dozor Materská škola 5. okenice v ŠJ Horovce – Chýra 6. podvrtávka pre dažďové vody pre MŠ

Hlasovanie:

730 €
1 500 €
1 500 €
1 890 €
820 €
540 €

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

K bodu 5: Prerokovanie výšky poplatkov pre čiastočné úhrady v súvislosti s úhradou
výšky poplatkov pre čiastočné úhrady výdavkov spojených s prevádzkou Materskej školy
Horovce
školné : 8 €, stravné: 1,60 €
Vzhľadom na viaceré zmeny v legislatíve ako aj na postupné zvyšovanie relevantných
nákladov za obdobie od prijatia ostatného VZN a v neposlednom rade v kontexte s celkovým
aktuálnym vývojom príjmov nastala nutnosť pre zriaďovateľa pristúpiť k celkovému
prehodnoteniu výšky poplatkov pre čiastočné úhrady výdavkov spojených s prevádzkou
Materskej školy Horovce
školné : 8 €, stravné: 1,60 €
doteraz platných úhrad a upraviť ich výšku. Obecné zastupiteľstvo doporučlo vypracovať
VZN v súvislosti s úhradou výšky poplatkov pre čiastočné úhrady výdavkov spojených
s prevádzkou Materskej školy Horovce
školné : 8 €, stravné: 1,60 €
Uznesenie č. 473/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods.4 písm.i) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Doporučuje:
Spracovanie VZN v súvislosti s úhradou výšky poplatkov pre čiastočné úhrady výdavkov
spojených s prevádzkou Materskej školy Horovce
školné : 8 €, stravné: 1,60 €

Hlasovanie:

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

K bodu 6: Prerokovanie financovania rekonštrukcii obecných komunikácií
na základe projektantom spracovanej PD a rozpočtu
Starosta obce podrobne informoval o financovaní rekonštrukcii obecných komunikácii, ktoré
sú vo veľmi zlom stave. Vyriešiť by sa to čiastočne dalo čerpaním úveru vo výške 150 000 €
a čiastočne z možnej úspešnej dotácie za predpokladu že ŽoNFP, ktorá bola podaná
začiatkom roku 2022 bude úspešná. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu tohto úveru
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Poslanec Šimko sa vyjadril, že bude kríza
samosprávy a brať v takomto období úver je nerozumné. Starosta obce vyjadril rešpekt pred
úverom v tejto a v nastávajúcej dobe no zároveň poznamenal, že problematiku rekonštrukcie
obecných ciest tlačíme pred sebou už niekoľko rokov pokúšame sa získať NFP za týmto
účelom no zatiaľ neúspešne a navyše v tomto roku zaznamenáva trh extrémne navýšenie cien
materiálov a prác. Je veľký predpoklad, že tieto ceny budú extrémne stúpať aj
v nasledujúcich mesiacoch a rokoch preto je najrozumnejšie na časť komunikácií čerpať
úver a druhú väčšiu časť financovať z dotácie, ktorú ešte v tomto čase nevieme či sa nám
podarí získať. Stav obecných ciest je v značne zlom technickom stave v istých úsekoch až
v havarijnom stave. Z týchto
dôvodov obecné zastupiteľstvo podporuje kombináciu
financovania rekonštrukciu obecných komunikácií.
Uznesenie č. 474/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce v súlade s § 11 ods.4 písm.i) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
a) stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu úveru vo výške 150 000 €
Hlasovanie:

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

Schvaľuje:

b) čerpanie úveru 150 000 € na rekonštrukciu obecných komunikácií

Hlasovanie:

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

K bodu 7: Informácia o liste doručenom obci Horovce od pani Ivety Poltorákovej
Dňa 24.8.2022 bol na Obecný úrad doručený list od p. Ivety Poltorákovej, ktorá žiada o
poskytnutie informácii o možnosti majetko - právneho vysporiadania parcely E-KN 930/121
zapísanej na LV č.1073 ktorú obec dlhodobo využíva ako futbalové ihrisko. Obecné
zastupiteľstvo zobralo list od p. Poltorákovej na vedomie a bude hľadať možnosti
vysporiadania daného pozemku.
Uznesenie č.475/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Berie na vedomie:
List od p. I. Poltorákovej a bude hľadať možnosti vysporiadania daného pozemku
Hlasovanie:

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

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie PHSR na roky 2022 -2028
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol zaslaný všetkým poslancom emailom. Poslanec
Šimko zdôraznil, že v pláne v riadiacej skupine sú všetci poslanci a že je tam uvedená
nepravdivá informácia, že sa k príprave plánu stretli trikrát, lebo sa nestretli ani raz.
Poslanec JUDr. Bereščík ako aj starosta obce mu vysvetlili, že každé jedno obecné
zastupiteľstvo sa vlastne týka plánu rozvoja obce, takže sa stretli ešte viac ako trikrát.
Za schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja dal starosta obce hlasovať. OZ ho
schválilo. Poslanec Šimko bol proti z dôvodu, že ako poslanec sa od apríla do júla nestretol
kvôli tomuto dokumentu ani raz. V tomto bode bol neprítomný už aj poslanec K. Trusa, ktorý
musel o 18.17 hodine odísť do nočnej služby.
Uznesenie č.476/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horovce na roky 2022 -2028
Hlasovanie:

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

K bodu 9: Prerokovanie realizácie podujatia úcty k starším v mesiaci Október
V mesiaci október sa pravidelne realizuje podujatie venované starším občanom
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. OZ schválilo usporiadanie tejto akcie a to
16.10.2022 s finančným príspevkom do výšky 1500 €
Uznesenie č.477/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Usporiadanie podujatia úcta k starším 16.10.2022 s finančným príspevkom do výšky 1500 €

Hlasovanie:

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

K bodu 10: Prerokovanie požiadavky pre JDS Horovce
Členovia JDS Horovce sa obrátili s požiadavkou o zakúpenie a potlač tričiek, v ktorých by sa
zúčastňovali na podujatiach ako sú športové hry a pod. Obecné zastupiteľstvo túto
požiadavku schválilo
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
Zakúpenie a potlač tričiek vo výške 200 € pre JDS Horovce
Hlasovanie:

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

K bodu 11: Prerokovanie termínu uskutočnenia verejného zhromaždenia občanov
Zhromaždenie občanov obce je v súlade s výkonom samosprávy, a je dôležitou súčasťou
priamej účasti obyvateľov obce na správe vecí verejných.
Obecné zastupiteľstvo má kompetenciu zvolávať zhromaždenie obyvateľov ustanovenú nielen
v § 11b zákona o obecnom zriadení, ale má ju dlhodobo explicitne upravenú aj v
ustanoveniach § 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení, ktorý upravuje kompetencie
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie verejného
zhromaždenia na 8.10.2022 v sobotu o 18. hodine.
Uznesenie č.480/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:

Uskutočnenie verejného zhromaždenia občanov v termíne 8.10.2022 v sobotu
o 18. hodine
Hlasovanie:

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

K bodu 12: Prerokovanie žiadosti OŠK Horovce o finančný príspevok
Obecný športový klub Horovce podal žiadosť o poskytnutie dotácie na navýšenie na jesennú
časť 2022/2023 vo výške 4000 €
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o navýšenie dotácie schválilo.
Uznesenie č.479/2022
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Žiadosť OŠK o navýšenie dotácie na jesennú časť 2022/2023 vo výške 4000 €
Hlasovanie:

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

K bodu 13: Interpelácie poslancov
Poslanec Bereščík: Kedy budú usadené rampy pri Obecnom úrade?
Odpoveď starosta:
Rampy pred Obecným úradom budú usadené ihneď ako budú dokončené práce v Materskej
škole malo by to byť približne do konca októbra.
Poslanec Šimko: Prečo sa nezúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva kolaudácii
v Materskej škole Horovce.
Odpoveď starosta:
Podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, účastníkmi
kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník
pozemku, na ktorom je stavba umiestnená Ďalším účastníkmi sú dotknuté osoby bývajúce
v bezprostrednom susedstve s predmetnou stavbou a tiež dotknuté štátne orgány
a prevádzkovatelia inžinierských sieti. Ďalej starosta dodal, že počas uplynulých 8 rokov sa
v našej obci kolaudovalo značné množstvo investcií kde poslanci Obecného zastupiteľstva
neboli účastníkmi konania a ani nijakým spôsobom neprejavili záujem byť účastnikmi
konania.
K bodu 14: Rôzne
Starosta obce informoval o zázname zo zasadnutia Rady školy. Všetky návrhy z pozície
riaditeľky školy ako aj zástupcu rodičov berie starosta na vedomie a uznáva, že sa týmto
potrebám a požiadavkám bude postupne treba venovať. . Ďalej informoval o podujatí „Deň
otvorených dverí“ dňa 15.09.2022 v Materskej škole, na ktorý všetkých srdečne pozval .
Taktiež poslanec Šimko navrhol otočiť rozhlasy na uliciach Halaštov
a Harangov, lebo nie je počuť hlas iba hudbu. Starosta navrhol, že osloví zhotoviteľa
rozhlasu s požiadavkou možnosti prestavenia rozhlasu k tejto lokalite.
K bodu 15: 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:

