
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 30.11.2020    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

 Poslanci: PhDr. Jarmila Doričová, Mgr. Pavol Balog, Martin Ďačko, Ing. Melánia 
Novotná 

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril Ján Varga starosta obce o 17:00 hod. Privítal všetkých prítomných 
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce určil za 
zapisovateľku Janu Rybnickú a overovateľov zápisnice PhDr. Jarmilu Doričovú a Ing. Melániu 
Novotnú. 

 
K bodu 2. Schválenie programu obce  
Starosta obce predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
 

Uznesenie č. 30/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
program rokovania obecného zastupiteľstva. 
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 
5. a) Rozpočet obce na rok 2021 a viacročný rozpočet  2022 – 2023 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2021 
6. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
8. Zrušenie VZN o miestnom poplatku za rozvoj  
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 
10. Zásady odmeňovania poslancov – úprava  
11. Ukončenie kalendárneho roka a stolnotenisový turnaj 
12. Oznámenie výsledku verejného obstarávania zákazky „Prístavba požiarnej zbrojnice 

a Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné úpravy“ 
13. Informácia o ukončení projektu –„Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba 

obecných plôch v obci Horňa“ 
14. Záver 

 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia 
Predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli 
splnené. 
 

Uznesenie č. 31/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie  
informáciu  o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 
Na zasadnutí OZ referentka obecného úradu predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2021. Obecné zastupiteľstvo tento predložený návrh podrobne prejednalo a jednohlasne 
schválilo bez pripomienok. 
 

Uznesenie č. 32/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 

 
 

 
K bodu 5a) Rozpočet obce na rok 2021 a viacročný rozpočet 2022-2023 
Referentka obecného úradu predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na 
roky 2021, 2022 a 2023 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. 
Rozpočet je zostavený ako prebytkový. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s týmto návrhom 
a poslanci rozpočet schválili. 
 

 
 
 
 



Uznesenie č. 33/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na rok 2021  
 

b)  berie na vedomie 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na roky 2022 a 2023  
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 5b) Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu 
Referentka obecného úradu predložila na rokovanie OZ stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 
2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2023. Obecné zastupiteľstvo po prejednaní 
vzalo stanovisko na vedomie. 

 
Uznesenie č. 34/2020 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 6. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2021 predložil starosta obce. Poslanci návrh VZN 
jednohlasne schválili.  
 

Uznesenie č. 35/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o dani z nehnuteľnosti. 
 
 
 



Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Návrh VZN č. 02/2021 predložil starosta obce. Poslanci návrh prejednali a VZN schválili. 
 

Uznesenie č. 36/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 

 
 

 
K bodu 8. Zrušenie VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
Návrh VZN č. 03/2021 predložil starosta obce. Poslanci návrh prejednali a VZN schválili. 
 

Uznesenie č. 37/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 
03/2020 o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 

 
 
 
K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 2 
Rozpočtové opatrenie č. 2, predložila prítomným referentka obecného úradu, pričom vysvetlila 
základné zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie 
schválili. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 



Uznesenie č. 38/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2 podľa prílohy. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov - úprava 
Zmeny v zásadách ozrejmil starosta obce. Poslanci zásady schválili. 
 

 
Uznesenie č. 39/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
zásady odmeňovania poslancov platné od 01.01.2021. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 11. Ukončenie kalendárneho roka a stolnotenisový turnaj 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Informoval poslancov o organizovaní Silvestra 
a trojkráľového stolnotenisového turnaja v prípade, ak sa uvoľnia protiepidemiologické 
opatrenia v súvislosti s Covid-19. 
 

Uznesenie č. 40/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
prípravu a organizovanie Silvestra a trojkráľového stolnotenisového turnaja. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 



K bodu 12. Oznámenie výsledku verejného obstarávania zákazky „Prístavba požiarnej 
zbrojnice a Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné úpravy“ 
Predložil starosta. Dňa 09.11.2020 bola Obcou Horňa vyhlásená výzva na predkladanie ponúk 
na zákazku: „Prístavba požiarnej zbrojnice“ a „Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné 
úpravy.“ Lehota na doručenie ponúk bola 19.11.2020 do 11:15 hod. Na obecný úrad boli 
doručené 3 cenové ponuky – VK Electric s.r.o. Sobrance, AREX METAL s.r.o. Michalovce 
a Libor Chrapovič LiCHrap, Inovce. Všetci uchádzači splnili stanovené podmienky. Ponuka od 
firmy Libor Chrapovič LiCHrap bola s najnižšou cenou za celý predmet zákazky a tak sa 
umiestnila na 1. mieste. 
 
 

Uznesenie č. 41/2020 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
výsledok verejného obstarávania zákazky „Prístavba požiarnej zbrojnice a Hasičská stanica 
v obci Horňa – stavebné úpravy“ 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 13. Informácia o ukončení projektu –„Komunálna technika a príslušenstvo, 
čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa“ 
Vystúpil starosta obce. Informoval poslancov o vykonaní finančnej kontroly na mieste, zo 
strany PPA a o následnom vyplatení záverečnej platby v sume 48 471 € na projekt: 
„Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa“.  
 

Uznesenie č. 42/2020 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
informáciu o ukončení projektu –„Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba 
obecných plôch v obci Horňa“ 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 



 
K bodu 14. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:30 hod. 
 

 

Zapísala:  Jana Rybnická                                                     ......................................                                                    

                      starosta obce             

Overovatelia: 
Jarmila Doričová           ........................................ 

Ing. Melánia Novotná           ........................................ 

 

 


