
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                            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: 16.12.2022 

 

Prítomní poslanci:.  k,  J. Hotovčín,  M. Maheľová, K. Trusa,  M.Štrus 

 

 

1.   Otvorenie 
        a/  Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

  

2.   Kontrola plnenia uznesení 

 

3. Vyhlásenie  voľby hlavného kontrolóra obce Horovce 

4.  Prerokovanie a schválenie  VZN  4/2022 o miestnom poplatku za KO a DSO 

      na území obce  Horovce 

5.  Prerokovanie a schválenie  VZN  5/2022 o nakladaní s odpadmi 

6. Prerokovanie a schválenie  VZN  6/2022 o Dani z nehnuteľnosti na území 

    obce Horovce 

7. Prerokovanie a schválenie  VZN  7/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ  

    zriadených obcou Horovce 

8.  Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu   

9. Prerokovanie a schválenie  rozpočtu na rok 2023 -2025 

10.  Informácia o doručení správy ohodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie – "Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce „ jej 

zverejnení a sprístupnení  a informácia o uskutočnení verejného prerokovania 

predmetného zámeru 

11. Interpelácie  poslancov 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

 
   

                               
                       

,   



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 

K bodu 1a: Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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 zasadaní  prítomní 4 poslanci, 3 poslanci 

sú ospravedlnení z pracovných dôvodov.  

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

schopné. 

 Starosta obce  oboznámil prítomných  s návrhom programu a dal zaň hlasovať. Obecné 

zastupiteľstvo program jednohlasne schválilo.  

Uznesenie 17/2022                                                          

 
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 :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič, ,   M.Marjov,   

 

 

 

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

Za overovateľov zápisnice bol navrhnutí: p. M. Maheľová, M. Štrus do návrhovej komisie p 

J. Hotovčín, a p. K. Trusa. 

Uznesenie 18/2022 

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

   Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

   Navrhuje:  

   za  overovateľov zápisnice: p. M. Maheľovú, p. M. Štrusa 

   do navrhovej komisie          p. J. Hotovčína, p. K. Trusa.  

 

                            
 K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

 Správu prečítala p. Kendžurová , obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  prijatých 

na obecnom zastupiteľstve zo dňa 12.12.2022 zobralo na vedomie  

                               
 Uznesenie č. 19/2022 

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: 12.12.2022 
 

Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič, ,   M.Marjov,   

 

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 
K bodu 3:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

Starosta obce oznámil, že funkčné obdobie  hlavnej kontrolórky sa končí, starosta obce preto  

oboznámil poslancov s povinnosťou OcZ vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce. Hlavného 

kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Starosta obce predložil 

poslancom obecného zastupiteľstva návrh s podmienkami účasti a spôsobu vykonania voľby 

hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

Uznesenie č. 20/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

                             

                                      
A)  vyhlasuje  

voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 24.03.2023 

 

B)  určuje 

Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške  13% úväzok 

 

C) konštatuje: 

že uchádzač musí  spĺňať požiadavky podľa § 18a ods.1 zákona č.369/1990 Zb,  o obecnom  

zriadení a podľa § 3 ods. 1. zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

 
D) stanovuje náležitosti prihlášky následovne: 

 
● prihlášku je potrebné doručiť najneskôr  do 28.02.2023  na adresu obecného úradu 

● v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm.a) zákona č.330/2007 Z.z 

o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne aj emailový kontakt 

●súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača 

● čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

●čestné vyhlásenie o najmenej 5 rokoch praxe vo Verejnej správe 

● písomný  súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby 

hlavného kontrolóra obce 

 

E)  každý z kandidátov bude mať možnosť  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 
najviac 10 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom 

poradí 

  
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič, ,   M.Marjov,   

 
 

 

            

K bodu 4:  Prerokovanie a schválenie VZN 4/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Horovce 

Návrh VZN 4/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Horovce bol zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli od 21.11.2022 žiadne pripomieky 

neboli.o 

 

Uznesenie č.21/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

a) Prerokovalo 

Návrh   VZN 4/2022 O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpady na 

území obce Horovce  
  
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

                          
: 

 

b) Schvaľuje: 

VZN 4/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Horovce  
 
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

 

                                                                                                          

            
K bodu 5: Prerokovanie a schválenie VZN  5/2022 nakladaní s Komunálnym odpadom  na 

území obce 

 Návrh VZN  5/2022 O nakladaní s Komunálnym odpadom  na území obce bol zverejnený na webovej 

stránke obce ako aj na úradnej tabuli od 21.11.2022.   

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Uznesenie č. 22/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

a) prerokovalo: 

 
Návrh  VZN 5/2022  o nakladaní s Komunálnym odpadom na území obce 
 

 

Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

 

 
b) Schvaľuje: 

   
VZN  5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Horovce 

  

 

 

 
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

 
K bodu 6:   Prerokovanie a schválenie VZN 6/2022 o Dani z nehnuteľnosti na 

 území obce Horovce 

 Návrh  bol zverejnený na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli od 21.11.2022 k danému 

návrhu neboli žiadne pripomienky .  

 

Uznesenie č.23/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

A) Prerokovalo 

 
Návrh VZN 6/2022 o Dani z nehnuteľnosti na území obce Horovce 

 
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

B) Schvaľuje 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

VZN 6/2022 o Dani z nehnuteľnosti na území Horovce 

 

 
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

 

                              

                               
K bodu 7: Prerokovanie  a schválenie VZN 7/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ 

zriadených obcou  Horovce. 

Návrh VZN 7/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ zriadených obcou Horovce  bol zverejnený na 

webovej stránke obce a na úradnej tabuli.  Návrh VZN 7/2022 sa mení v 5 odstave 2 v riadku dieťa 

materskej školy na: desiata 0,45 €, obed 1,10€, olovrant 0,35 €,  celkom 1,90 €. 

  

Uznesenie č.24/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

A) Mení: 

Návrh VZN 7/2022 v §5 odstavec 2 v riadku dieťa materskej školy na: 

Desiata:            0,45 € 

Obed:                1,10 € 

Olovrant:          0,35 € 

Spolu:                1,90 €  
 

B)  Prerokovalo 

 

Pozmenený návrh VZN 7/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole a školskom zariadení 

zriadených obcou   

 

c) Schvaľuje 

 
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

                              

                         

                                                          
K bodu 8: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok  
  

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

Uznesenie č.25/2022 
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 návrhu rozpočtu obce na rok  2023 

 
Hlasovanie:      Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  

                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

                             
                                                                                      

                                     
 

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2023 -2025 
Pracovníčka obce prečítala  návrh viacročného rozpočtu obce Horovce na roky 2023 - 2025. 

Oboznámila poslancov o jednotlivých položkách navrhovaného rozpočtu. Návrh rozpočtu bol 

zostavený približne podľa výšky podielových daní za rok 2022 

Uznesenie č.26/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Návrh rozpočtu bez programovej štruktúry pre rok 2023 

 

 
  Hlasovanie:    Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

Berie na vedomie: 

Návrh rozpočtu pre rok 2024 a 2025  

 
  Hlasovanie:    Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

K bodu 9: Informácia o doručení správy ohodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie – "Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce „ jej 

zverejnení a sprístupnení  a informácia o uskutočnení verejného prerokovania 

predmetného zámeru 

Starosta obce informoval  o doručení správy ohodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie – "Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce „ jej 

zverejnení a sprístupnení  a informácia o uskutočnení verejného prerokovania predmetného 

zámeru, ktoré sa uskutoční  20.12.2022 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

Uznesenie č.27/2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 
Berie na vedomie: 

Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie – "Zariadenie pre 

materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce „ jej zverejnení a sprístupnení  a informácia 

o uskutočnení verejného prerokovania predmetného zámeru, ktoré sa usktuoční 20.12.2022 
 

Hlasovanie:    Za :   J. Hotovčín,  M.Maheľová, , M. Štrus, K. Trusa.  
                         Proti: 

                         Zdržal sa: 

                         Nehlasoval: 

                         Neprítomní: JUDr. A. Bereščík,   Ing. R. Rusinkovič,  M.Marjov 

 

 

K bodu 11: Interpelácie poslancov 

Žiaden z poslancov nevyžil právo interpelácie. 

 

K bodu 16:  Rôzne 

OZ sa venovalo pokynom k príprave Silvestrovkého behu dojednavalo sa aj na termíne kedy  

sa stretnú k príprave tohto podujatia.  

                                             

                              

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:  

 

 

 


