
Z Á P I S N I C A 

Z Verejného zhromaždenia občanov konaného dňa 8.10.2022 v sále kultúrneho 

domu v Horovciach 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
 

 

Program Verejného zhromaždenia: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Zrealizované investície v našej obci v posledných rokoch 

3. Priebežná výstavba obecného vodovodu a blížiaca sa možnosť napájania občanov  

4. Rekonštrukcia obecných ciest 

5. Doriešenie nepriaznivej situácie v súvislosti s umiestnenými unimobunkami 

   z roku 2007 

6. Plánované  investície  a potreby 

7. Plánované vízie individuálnej domovej výstavby 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

 

 

 

K bodu 1:   Otvorenie 

Verejné zhromaždenie občanov obce bolo zvolané na podnet  poslancov, písomnou 

pozvánkou  pre obyvateľov vyvesenou na úradnej tabuli obce umiestnenej pred obecným 

úradom obce a  prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce. 

Zhromaždenie obyvateľov otvoril a  rokovanie viedol starosta obce Erik Timko, ktorý privítal 

zúčastnených. Zvlášť privítal aj poslanca NRSR  MUDr.  Richarda Rašiho PhD, MPH, ktorý 

obec Horovce poctil svojou návštevou.  Starosta obce zdôraznil, že cieľom a účelom  tohto 

Verejného zhromaždenia je informovanie občanov o veciach  verejných, čo sa v obci 

zrealizovalo a čo sa bude v budúcnosti realizovať. Prítomných oboznámil s programom, 

verejného zhromaždenia . 

 

 

 

K bodu 2:  Zrealizované investície v našej obci v posledných rokoch 

 

Starosta  obce oboznámil občanov so zrealizovanými investíciami v našej obce  v posledných 

rokoch . Spomenul kanalizáciu, obecný vodovod,výstavbu parku osloboditeľov, výstavbu 

kamerového systému, výstavbu časti  verejného osvetlenia, realizáciu nového priechodu pre 

chodcov, rozšírenie mosta a výstavbu parkoviska, revitalizáciu  a výstavbu centrálnej 

oddychovej časti , výstavbu novej predajne potravín, výstavbu a sprevádzkovanie zberného 

dvora, výstavbu hasičskej zbrojnice a získanie hasičského auta, výstavbu chodníka s úpravou 

rigolov pri hlavnej ceste. Taktiež spomenul poskytnutú dotáciu na zakúpenie nového traktora. 

Ďalej zahrnul k zrealizovaným inestíciam  aj realizáciu detského ihriska a vonkajšieho 

workout cvičiska, rekonštrukciu budovy obecného úradu, rekonštrukciu  budovy domu 



smútku, modernizáciu  autobusových zastávok, výstavbu pristupovej plochy a parkoviska pri 

obecnom úrade, úplnú modernizáciu obecného rozhlasu rekonštrukciu zvonice a jej okolia 

rekonštrukciu budovy materskej školy a mnoho iného.  

 Podrobne  informoval o všetkých rekonštrukciach, ktoré boli začaté a ukončené  ako aj 

dokumentačných prípravach mnohých projektov.  

 

   Potom dal priestor na otázky občanov k tomuto bodu. Kedže žiadne otázky od občanov 

nezazneli požiadal p. poslanca NR SR MUDr.  Richarda Rašiho PhD, MPH,  aby sa občanom 

prihovoril.  

Poslanec NRSR p. Raši  sa prihovoril zúčastneným,  že  Horovce pozná nielen tým, že tade 

prechádza, ale hlavne vďaka chodníku  na hlavnej ceste,na ktorý sa podarilo získať príspevok 

75 000 Eur práve na zasadnutí vlády.   Poslancom  poďakoval, že tvoria team, lebo len s 

teamom sa dajú riešiť veci. 

Taktiež upozornil, že do obecných volieb sa miešať nechce, ale do volieb KSK je dobre,  aby 

obec mala  svojho zástupcu.    Je potrebné,aby sa chyby pri voľbách  neopakovali  netreba 

experimentovať, je potrebné,  aby sa menej podliehalo  emóciam a viac rozmýšľalo. 

 

p. Leško:  S kým chcete vládnúť keď nadávate jedni na druhých? 

R R:  Dnes môžem povedať s kým nechcem vladnúť,  všetko však ukažu  čísla vo voľbách a 

podľa toho sa vlada zostaví. 

 

 

P: Tóthová:   Ako je to s reformami nemocníc?  

R.R:  Túto reformu vymysleli ľudia, ktorí ani nikdy doktori neboli.Michalovská nemocnica  sa 

bude rozvíjať.   Problém bude   Trebišov , Vranov n.Topľou, Snina a ešte dalšich asi 22 

nemocníc, ktoré sa zmenia na doliečovacie rehabilitačné oddelenie pre tých ľudí to bude 

veľmi ťažké.  Zoznam však bude presný až po voľbách. 

 

 

P.Trusa:    Neuvažujete o skrátenom období vlády na 3 roky ? 

R.R.          Keby sa dalo  tak tejto vláde dám 2 roky 

 

 

p. Leško:  Ako je to s diaľnicou Košice – Ukrajina? 

  

 

R.R:      Projekt na diaľnicu  beží, urobí sa všetko, aby sa to zrealizovalo 

 

 

 

Starosta obce sa poslanca NR SR  opýtal,  či v budúcnosti ak to bude možné pomôže 

Horovciam. Poslanec  R. Raši povedal, že určite že určite bude pomáhať a verí, že 

 aj s väčšími peniazmi.  Starosta obce mu poďakoval ,zaprial všetko dobré a odovzdal mu 

malý   spomienkový darček. 

 

 

K bodu 3: Priebežná výstavba obecného vodovodu a blížiaca sa možnosť napájania 

občanov 



Starosta obce informoval o priebežnej výstavbe  obecného vodovodu.  Napriek nepriaznivej 

situácii obec v posledných ôsmich rokoch postavila vodovod v dĺžke 3100 m a to vďaka 

získaným dotáciám z EF a vďaka VVS Košic e a VVS Michalovce. Zostáva posledná časť 

dokončenia obecného vodovodu pri hlavnej ceste v dĺžke cca 700 m, na ktorú  je podaná 

žiadosť na Enviromentálnom fonde, a je v procese hodnotenia.  Potom vyzval občanov na 

otázky k danej téme. 

 

P. Andrejčin:  Aké sú vyhliadky a kedy by bolo možné pripojiť sa na našej ulici 

St.obce:          Ak by všetko išlo podľa plánu  možné by to bolo do dvoch mesiacov 

P:Balogová:  Kedy bude vodovod na hlavnej ceste? 

St.obce:        Tak ako už bolo povedané  žiadosť na dokončenie obecného vodovodu 

                      pri hlavnej ceste je podaná  na Enviromentálnom fonde a je 

                      v procese hodnotenia. 

 

P. Hurčíková:   Ako sa bude prevádzať realizácia vodovodu, lebo už osem rokov sa to rieši 

St. obce:            Odmietam tvrdenie, že za osem rokov obec nič neurobila.  

                          Výstavba vodovodu, by sa mala realizovaťt ak ako to bolo už viackrát  

                         oznamované  prepichom  popod ploty . 

 

 

K bodu 4:  Rekonštrukcia obecných ciest 

Dĺžka obecných ciest je takmer 2500 m na ploche cca 10500m2. Boli realizované starou 

metódou  penetráciou, ktorá sa už v dnešnej dobe nepoužíva.  Sú vo veľmi zlom technickom 

stave a ich rekonštrukcia je urgentná a neodkladná.   Výzvy  z eurofondov zamerané na tento 

účel nevychádzali a až v tomto roku  bola vyhlasená ďalšia výzva , do ktorej sme sa zapojili a 

prešli prvým hodnotiacim kolom. Vzhľadom na skutočnosti, že oprávnený úsek  v žiadosti o 

NFP  nepokrýva celkovú plochu  rekonštrukcie ciest ide o 2/3 z celkovej dĺžky bude potrebné  

zostávajúci úsek 1/3 dofinancovať za pomoci bankového úveru.  Momentálne prebiehajú 

procesné postupy potrebné na  rekonštrukciu najhoršej  časti cesty na ulici Halaštov. Jej 

rekonštrukcia   je naplánovana na konci októbra a začiatok novembra. 

  

P.Trusa:             Možno by bolo dobré rozšíriť aj výjazd na most ku Kultúrnemu domu 

St. obce:             Je to možné  len v rámci vlastných nákladov 

P. Hurčíková:    Nezadlží sa obec  ak zoberie úver? 

St.obce:              Nie, obec sa nezadlží,  obec hospodári dobre a úver bude možné 

                           splácať. Potvrdila to aj kontrolórka obce na Obecnom zastupiteľstve. .  

 

 

 

K bodu 4 :   Doriešenie nepriaznivej situácie v súvislosti s umiestnenými unimobunkami 

Táto situácia je dlhodobého charakteru. Starosta si myslí, že doriešenie je v záverečnej fáze. 

V predmetnej veci nadobudla obec rozhodnutie súdu, ktoré je právoplatné a vykonateľné. 

Obyvatelia  unimobuniek po poradenskej komunikácii  podali odvolanie voči rozhodnutiu po 

termíne.    

 

P. Andrejčin.  Koľkí z nich majú trvalý pobyt  v obci 

St. Obce:        Všetci sú prihlásení na obci, niektorí si našli nové bývanie v súčasnosti 

                       je tam 32 obyvateľov 



  

 

K bodu 5:  Plánované investície  a potreby 

 

Aj naďalej bude potrebné hľadať finančné možnosti a snažiť sa najmä uchádzaním sa o 

nenavratné dotácie, realizovať aj ďalšie už dlhšie  obdobie plánované zámery a investície. 

Aj naďalej bude potrebná údržba budov, priestranstiev, parkov, ihrísk, chodníkov, ciest a 

cintorína, je potrebné udržiavať a podľa možností rozvíjať združenia aktívnych ľudí, ktorí 

svojou činnosťou reprezentujú našu obec (OŠK, DHZ, JDS) 

Starosta  ďalej verí, že nastávajúca doba nijakým negatívnym spôsobom neovplyvní 

realizáciu obecných podujatí  a akcií. 

 

K bodu 6:  Plánované  vízie individuálnej domovej výstavby 

 

V súlade s dynamickým rozvojom spoločnosti dochádza aj v našej obci k novým 

požiadavkám na lokalizáciu nových stavebných pozemkov, čím chceme ponúkať záujemcom 

výstavbu  rodinných domov, disponibilnú plochu s vybudovanou komunikáciou a príslušnou 

technickou vybavenosťou. Nové lokality pre výstavbu rodinných domov určuje územný plán 

obce. Na základe hospodárnosti, polohy pre dostupnosť napojenia na inžinierske siete a 

s úmyslom čo najmenšej náročnosti, vybralo obecné zastupiteľsvo v roku 2021 poradie dvoch 

postupne oslovovaných lokalít pre uvažovanú možnu domovú výstavbu.  Prieskum  ukázal, že 

s týmto zámerom nesúhlasí jedna domácnosť z tohoto dôvodu sa v tejto lokalite o 

predmetnom zámere zatiaľ uvažovať nedá. 

 

K bodu 7:   Diskusia 

P.  Matúš:    Starosta, dačo rob  o 11.30 hod. mi chodia na autách mladí ľudia okolo domu 

                    a rušia nočný kľud 

St. obce:    Tento problém už bol preberaný na obecnom zastupiteľstve už sú zakúpené 

                   stĺpiky  na zataresenie prejazdu pred Ocu. 

 

p. Balogová:   Od 8. hodiny do 2. hodiny v noci chodia kamióny tejto noci ich bolo 

                      šesť a robia neskutočný rachot tak, že sa trasie celý dom 

 

P.  Trusa:      Nie je to od kamionov na hlavnej ceste? 

P. Balogová: Nie chodia po ceste k RD aj vy ste tam boli p. policajt  

 

St. obce:     Tak o tomto neviem, budeme to riešiť 

P. Háber:  Chodia tam kamióny s uhlím, ktoré sa tam  pretrieďuje 

 

P. Andrejčin:  Neuvažuje obec o vybudovaní autobusovej zastávky oproti nám 

                         detí tam čakajú na autobus na daždi? 

 

ST. obce:   Vzhľadom k tomu, že parcela vedľa Farbárových je už vysporiadaná, 

                   možno by sa dalo uvažovať o tomte mieste 

p. Mihaľov:   Nedala by sa vybudovať cyklistická trasa pre deti, 

                       aby bezpečnejšie chodili do školy na bicykloch? 

ST. obce:   Cyklistická trasa by sa musela stavať na pozemkoch  a tie nie 

                   sú majetkovo vysporiadané. Obec Horovce je však v cyklotrasovom  

                   združení a v obci Horovce by sa v budúcnosti  mala zrealizovať cyklistická 

                   dráha po brehoch Ondavy. 



P. Šikora:   Či nebudú určené prestory pre stolný tenis 

St. obce:  Tenis sa hrával kedysi v ZŠ, ale dnes je tam jedáleň, lebo sa to moc nevyužívalo.   

 

K bodu 8: Záver 

 

Starosta obce a poslanci ukončili zhromaždenie obyvateľov a poďakovali všetkým  

zúčastneným za účasť. Starosta obce  sa tešil z toho, že občanom nie je  ľahostajný rozvoj 

našej obce a že je záujem o vec verejné. Poďakoval ešte raz poslancom za zodpovedný postoj 

a prístup k rozvoju našej obce. Vyzval všetkých k tomu, aby sa k nastávajúcim voľbám 

postavili zodpovedne a s úplnou vážnosťou, aby využili svoje právo voliť a pričinili sa tak 

o celkový rozvoj našej obce a nášho kraja. 

 

 

 

V Horovciach 8.10.2022 

 

 

Zapísala:  J. Kendžurová 

  

 

                                                 

 


