
Zápisnica 

z 5. zasadania OZ v Horovciach, konaného dňa 09.08.2018 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. Schválenie pracovného úväzku starostu obce Horovce a počtu poslancov na budúce 

volebné obdobie 

6. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda 

7. Organizovanie spoločenských akcií v areáli obecného úradu 

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 6 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. Ing. Jozef 

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

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

a p. Ľudmila Bieliková. 

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: 

- Maľovanie školy, ktoré uskutočňuje pán Burdej z Horoviec a to maliarske práce. 

Farby obci sponzorovala firma z Púchova. 

- Pracovníci Obecného úradu zabezpečovali prácu súvisiacu s čistením potoka, 

údržba školy – príprava na nový školský rok 

- Občania sa v  poslednom čase sťažujú na zápach, ktorý sa šíri v obci z firmy 

Biotec – stretnutie starostu s pánom Michalovičom,  



- Starosta informoval o oprave horáka na Bioplynke, čo však nevyriešilo nepríjemný 

zápach 

- Čistička – pozastavenie vydávania Rozhodnutí na kanalizáciu (vydanie 

Rozhodnutí pozastavil prevádzkovateľ ČOV 

- Starosta obce Milan Velas informoval OZ o návrhu prevádzkovateľa ČOV 

o odškodnenie v hodnote 2 000,- Eur 

- Pri napájaní kanalizácie došlo k pochybeniu zo strany vlastníka pozemkov, ktoré 

sa zistilo zo strany obce až v súčasnej dobe. 

- Starosta obce informoval o ÚP – na základe pripomienok zelničky prešli (okrem 

pozemkov, ktoré sa v súčasnosti riešia na súde), pod a nad kostolom pozemky 

neprešli na výstavbu RD 

- Rokovanie ohľadom ÚP s OZ Horovce – určia sa termíny stretnutia 

- Starosta obce podal OZ informáciu, že do 10.09.2018 treba navrhnúť poslancov do 

ďalšieho volebného obdobia 

                                    

K bodu 5: V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb v roku 2018 OZ schválilo 

plný úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie.  

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0  

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb v roku 2018 OZ schválilo 

počet poslancov v počte 7. 

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

K bodu 6: Starosta obce predložil OZ návrh na VZN č. 1/2018 o organizovaní miestneho 

referenda.  

     Za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 7: Organizovanie spoločenských akcií v areáli obecného úradu: 

- Pri organizovaní spoločenských akcií nie obyvateľov Horoviec, určuje sa poplatok 

5 eur / osoba. 

Za: 3, proti: 2 Ing. Kováčik Ferdinand, Mgr. Mičuda Pavol, zdržal: 1 Ing. Kojtal 

Jozef 

 

K bodu 8: Diskusia:  

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

navrhol pracovné stretnutie s novým konateľom BIOPLYN.   

- p. Mičuda súhlasí so stretnutím vo firme BIOTEC ohľadom pretrvávajúceho 

zápachu v obci, ale odporúča počkať po prekrytí skladov, ktoré by malo byť 

ukončené na jeseň tohto roku. 



- Ing. Ferdinand Kováčik – dal do povedomia, že obecný rozhlas v časti „Gábor“ je 

v zlej kvalite čo sa týka zvuku 

- P. Staňo, Ing. Kováčik Ferdinand a Mgr. Mičuda Pavol, pripomienkovali ÚP. 

K bodu 9: 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: Andrea Eliašová 

Overovatelia: Ing. Ferdinand Kováčik 

  Ľudmila Bieliková 

 

 

V Horovciach, dňa 09.08.2018 

 

         Milan Velas 

                    starosta obce 

 


