
Zápisnica 

zo 6. zasadania OZ v Horovciach, konaného dňa 25.10.2018 o 18:00 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. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – pohostinstvo „Vegas – Pub“ 

6. Žiadosť o dotáciu pre TJ Tatran Horovce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 8 poslanci, čo znamená, 

že OZ je uznášaniaschopné. Zároveň podal návrh na podanie doplnenia bodov 

programu. Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie a súhlasili s podaným 

programom. 

K bodu 2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení p. Jozef Kováčik a p. Branislav 

Cíbik, za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá a schválená p. Andrea Eliašová, 

za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Ing. Jozef Kojtal a p. 

Mário Staňo. 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia – s úlohou ukladá. 

Neboli prijaté žiadne uznesenia.  

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

zasadnutia: 

• Starosta informoval poslancov o kultúrnych podujatiach, ktoré sa konali v obci. 

A to: - otvorenie školského roka, ktoré prebehlo na Základnej škole a zastúpil ho   

Branislav Cíbik 

         - pútnici, ktorí prechádzali našou obcou a bolo im poskytnuté občerstvenie 

spojené s obedom. Zapojili sa aj miestny obyvatelia, ktorí darovali rôzne potraviny 

a pečivo pútnikom 



     - posedenie so seniormi, ktorého sa zúčastnilo 60 ľudí z celkového počtu 97, 

na ktorom mali vystúpenie žiaci z miestnej Základnej školy, deti z Materskej školy 

a spevácky súbor Horovčanka. Posedenie bolo spojené s obedom a občerstvením. 

Na konci podujatia dostal každý zo seniorov darček. 

 

• Starosta informoval poslancov o finančnej kontrole z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry, ktorá prebehla úspešne, neboli zistené žiadne pochybenia a finančná 

dotácia bola schválená. 

 

• Územný plán, ktorý sa riešil aj na predchádzajúcom OZ ostal nezmenený. Neprešli 

pozemky pod a nad kostolom. 

 

• Starosta obce podal OZ informáciu o verejnom osvetlení, ktoré prebieha na novej 

ulici, parcelné číslo 547. Osadenie osvetlenia sa bude konať formou vlastnej réžie. 

 

• Starosta podal informácie ohľadom futbalu. Stále futbalové družstvo má svojich 

sponzorov, takže ohľadom fungovania futbalového oddielu sa nekonala žiadna 

zmena. Futbalový výbor zasadal a riešil problémy 1x za 2 týždne. Informoval 

o podanej žalobe zo strany pána Gregušku. Žaloba bola nakoniec z jeho strany 

stiahnutá späť. Ďalej oboznámil OZ, že budúci rok futbalový oddiel bude 

organizovať Fašiangy v obci. 

 

• Starosta uviedol, ako postupuje Bioplynová stanica s prekrytím koncových 

skladov a taktiež uviedol, že dňa 25.10.2018 prišla opätovne Sťažnosť na BPS 

z dôvodu vysokej prejazdnosti ťažkých nákladných vozidiel. 

K tomu starosta uviedol, že je nahlásená dňa 5.11.2018 o 9:00 h kontrola v celom 

areály BPS zo Životného prostredia.                                    

K bodu 5: Na základe končiacej sa nájomnej zmluvy s pohostinstvom „Vegas-Pub“, bol 

podaný návrh na jej predĺženie na ďalších 5 rokov 

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0  

K bodu 6: Starosta obce predložil OZ Žiadosť o dotáciu pre TJ Tatran Horovce v sume 

3 000,- Eur. 

     Za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 7: Ing. Chupáčová podala správu o Rozpočtovom opatrení  a predložila rozpočtové 

opatrenia č. 6,7,8, a 9 

 č. 6: Rozpočet sa nenavyšuje ani neznižuje. Dostali sme dar v hodnote 100,- eur 

 č.7: Nastal nárast o 13 800 Eur  * 10 000 eur – fasáda krypty 

      *   3 000 eur – hasiči 

      *      800 eur – hody 

 č. 8: Navýšenie o 4 000 eur, z dôvodu prekročenia príjmov za stočné, nakoľko      

Dulov zvýšil stočné. 



 č. 9: Navýšenie o 1 500 eur o administratívne poplatky, hlavne za stavebné 

poplatky. 

 

K bodu 8: Diskusia:  

- p. Kováčik Jozef – dával na rozhodnutie OZ, či sa bude svietiť po celý rok alebo 

časovo. Treba zistiť pomer ceny, keď sa svietilo celý rok a koľko časovo obmedzene 

podľa faktúr   

- Ing. Kojtal – silážny žľab – dohodnúť stretnutie s dotknutými osobami do konca roka, 

nakoľko by bol nerád, keby z kompostišťa sa stal silážny žľab. 

- p. Kováčik Jozef upozornil na nespracované konáre v kompostišti 

- Ing. Kojtal upozornil, že treba zvýšiť kontrolu vody, nakoľko sa v tomto období 

naváža a zaoráva zmes z BPS 

- poslanci navrhovali stretnutie s pánom Šmídekom  

- Mgr. Mičuda – dal do povedomia, že farmársky deň 2018, ktorý sa konal dňa 

13.102018 prebehol úspešne a rád by v ňom pokračoval aj budúci rok, nakoľko mal 

pozitívne ohlasy od ľudí 

- Mgr. Mičuda upozornil na rolu pani Cíbikovej, ktorá je neupravená a nakoľko sa 

nachádza v blízkosti kostola, odporúča ju upraviť 

- p. Cíbik dal do povedomia, že dňa 3.12.2018 sa uskutoční na obecnom úrade mobilný 

odber krvi, ktorý organizujú turisti 

K bodu 9: Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie, ktorého znenie prítomní 

poslanci hlasovaním schválili – za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 10: Na záver starosta obce poďakoval za účasť prítomným poslancom a zasadanie OZ 

ukončil.  

 

Zapísal: Andrea Eliašová 

Overovatelia: Ing. Jozef Kojtal 

            Mário Staňo 

 

 

V Horovciach, dňa 26.10.2018 

 

         Milan Velas 

                    starosta obce 


