
Zápisnica 

zo 4. zasadania OZ v Horovciach, konaného dňa 22.06.2018 o 19:00 hod. 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia  

4. Informácia starostu o dianí v obci  

5. Oprava uznesenia č. 4/2018 zo dňa 01.02.2018 

6. Prenájom pozemku pre účely výstavby MK 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver  

 

Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou zaslanou elektronickou poštou. 

Hlasovanie počas rokovania bolo verejné.  

K bodu 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce p. Milan Velas, ktorý privítal 

prítomných poslancov. Konštatoval, že všetci poslanci boli na zasadnutie včas 

pozvaní. Ďalej skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, čo znamená, 

že OZ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení p. Mgr. Pavol Mičuda a p. Ing. 

Jozef Kojtal, za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený p. Milan Velas, 

za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Ing. Ferdinand Kováčik 

a p. Ľudmila Bieliková. 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia – starosta obce p. Milan 

Velas konštatoval, že plnenie Uznesenia č. 19/2018 prebieha.  

K bodu 4: Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o dianí v obci od posledného 

zasadnutia: 

- Starosta obce objasnil situáciu vo futbalovom klube TJ Tatran Horovce a informoval 

poslancov, že výbor TJ Tatran odvolal z pozície prezidenta klubu p. Ľ. Gregušku. 

Dôvodom jeho odvolania je porušenie disciplíny – svojvoľné rozhodovanie, bez 

konzultácie s výborom. Na ďalšom valnom zhromaždení výbor prijal nových členov, 

následne výbor podal abdikáciu, po ktorej nasledovala nová voľba výboru TJ Tatran 

Horovce. Nový výbor podal prihlášku do súťaže.  

- Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Samuela Figúra, ktorý žiada obec 

o finančnú pomoc pri jeho štarte na MS vo workoute v Moskve. Poslanci jednohlasne 

odsúhlasili finančnú pomoc. 

Za: 6, zdržal sa:0, proti:0 



- Starosta informoval poslancov o zaplatení truhly pre zosnulého Jozefa Cíbika, ktorý je 

ako prvý pochovaný na novom cintoríne. Poslanci jednohlasne tento krok podporili.  

Za: 6, zdržal sa:0, proti:0 

K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce doplnilo uznesenie č. 4/2018 zo dňa 

01.02.2018 o chýbajúce náležitosti.  

K bodu 6: Starosta obce predstavil návrh na prenájom pozemku, pre účely stavebného 

povolenia na výstavbu „IBV Horovce II. etapa – dopravné riešenie – miestna 

komunikácia“ a to formou Zmluvy o prenájme pozemku.  

     Za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 7: Diskusia:  

- p. Staňo – poukázal na zhoršujúci sa stav zápachu z Bioplynovej stanice. Starosta 

navrhol pracovné stretnutie s novým konateľom BIOPLYN.  

- p. Mičuda – vyjadril nespokojnosť s územným plánom, poslanci žiadajú stretnutie 

s pracovníkmi Odboru opravných prostriedkov v Trenčíne pre objasnenie ich 

rozhodnutia.  

K bodu 8: Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie, ktorého znenie prítomní 

poslanci hlasovaním schválili – za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 9: Na záver starosta obce poďakoval za účasť prítomným poslancom a zasadanie OZ 

ukončil.  

 

Zapísal: Milan Velas 

Overovatelia: Ing. Ferdinand Kováčik 

  Ľudmila Bieliková 

 

 

V Horovciach, dňa 22.06.2018 

 

         Milan Velas 

                    starosta obce 

 


