
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 29.04.2019    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická, Michal Lašanda, Mgr. Juraj Macik 

 
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 
overovateľov zápisnice PhDr. Jarmilu Doričovú a Ing. Melániu Novotnú, za zapisovateľku: 
Janu Rybnickú.  

 
K bodu 2. Schválenie programu obce  

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Internetová optická sieť  
5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Macik 
6. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
7. Odpredaj majetku obce – osobné auto Škoda Fabia 
8. Stránka obce 
9. Prevádzkový poriadok cintorína 
10. Poistenie majetku obce 
11. Rôzne 
12. Záver 

 

Uznesenie č. 19/2019 
 

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. Internetová optická sieť  
5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Macik 
6. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
7. Odpredaj majetku obce – osobné auto Škoda Fabia 
8. Stránka obce 
9. Prevádzkový poriadok cintorína 
10. Poistenie majetku obce 
11. Rôzne 
12. Záver 



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

Uznesenie č. 20/2019 
 

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. Internetová optická sieť 
V tomto bode vystúpil starosta obce a prezentoval možnosti a výhody optickej siete v obci 
spojenej s kompletnými modernými elektronickými komunikačnými službami.     

 
 

Uznesenie č. 21/2019 
 

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

a) schvaľuje 
Zabezpečenie komplexných elektronických a komunikačných služieb v obci Horňa 
 

b) poveruje 
Starostu obce so začatím procesu zabezpečenia elektronických a komunikačných služieb v 

obci 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Macik 
Predložil starosta obce. Dňa 25.02.2019 bola obci doručená žiadosť o odpredaj parcely registra 
E-KN č. 818/1 – ostatné plochy o výmere 414 m2, parcela je zapísaná na liste vlastníctva č. 
283. 

 
 
 



Uznesenie č. 22/2019 
 

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

1. Spôsob prevodu vlastníctva obce Horňa priamym predajom v súlade s § 9 ods. 2 písm. 
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

2. Zámer predaja majetku Obce Horňa, ktorý sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Jedná sa o obecný pozemok, parcela registra E-KN č. 818/1, druh pozemku – ostatné 
plochy o výmere 414 m2, zapísaná na LV č. 283, vo výlučnom vlastníctve obce Horňa, 
ktorý chce obec predať v prospech Juraja Macika.  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok parcela reg. E-KN č. 818/1 je 
obcou nevyužívaný. Predajom majetku sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného 
majetku, nakoľko parcela č. 818/1 susedí s pozemkom Juraja Macika, parcela reg. E-
KN číslo 101/1 a je jediná možná prístupová cesta k jeho pozemku. 

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

 

 
K bodu 6 a) Návrh záverečného účtu za rok 2018 
Starosta predložil poslancom na rokovanie návrh Záverečného účtu za rok 2018. Záverečný 
účet podrobne hodnotí plnenie rozpočtu za rok 2018. V ďalšej časti hodnotí tvorbu a použitie 
rezervného fondu a sociálneho fondu. Vzhľadom na kladný výsledok navrhuje OZ schváliť 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo návrh 
záverečného účtu a celoročné hospodárenie jednohlasne schválilo bez výhrad a zároveň 
schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a následne 
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. 

 
 

Uznesenie č. 23/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) schvaľuje 
1) záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške    

5222,90 €. 
3) použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 
 

b)  berie na vedomie 
schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 622,68 €. 
 
 



Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 6 b) Stanovisko k záverečnému účtu  
Na zasadnutí OZ starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného 
účtu za rok 2018. V stanovisku hodnotila náležitosti návrhu záverečného účtu obce, údaje o 
plnení rozpočtu a aktíva pasíva. Po zhodnotení horeuvedených náležitostí hlavná kontrolórka 
obce „odporúča OZ schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.“ 
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo stanovisko k záverečnému účtu berie 
na vedomie. 

 
Uznesenie č. 24/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 7. Odpredaj majetku obce – osobné auto Škoda Fabia 
Starosta obce, oboznámil poslancov o žiadosti, ktorá bola doručená na obecný úrad 18.03.2019, 
ohľadom odpredaja motorového vozidla Škoda Fabia. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj motorového vozidla žiadateľovi, za cenu 150 €. 

 
 

Uznesenie č. 25/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

schvaľuje 
predaj motorového vozidla Škoda Fabia, SO381AK, fyzickej osobe: Jaroslav Kima, 
Michalovská 84, Sobrance, podľa §9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 o majetku obcí za 
cenu 150 €. 
 
 

 



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

 

K bodu 8. Stránka obce 
Starosta obce informoval poslancov o potrebe riešiť web stránku obce, nakoľko je naša 
stránka neefektívna a neprehľadná.  

 
 

Uznesenie č. 26/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

poveruje 
starostu obce rokovať s dodávateľmi ohľadom vynovenia webstránky obce 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 9. Prevádzkový poriadok cintorína 
Predniesol starosta obce. Na základe zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.  obec môže 
prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby, alebo prenechať 
prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska. Ak obec prevádzkuje pohrebisko sama, musí mať 
poverenú osobu, ktorá je odborne spôsobilá na prevádzkovanie pohrebiska. 

Uznesenie č. 27/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

poveruje 
starostu obce pokračovať v realizácii prevádzkového poriadku cintorína 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 



 
K bodu 10. Poistenie majetku obce 
Predložil starosta obce a informoval poslancov o vypracovanej ponuke poistenia od firmy 
Generali. Poslanci neschválili túto ponuku a poverujú starostu obce zistiť ponuky aj od iných 
poisťovní. 
 

 
Uznesenie č. 28/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
a) neschvaľuje 
prepoistenie stavieb a všeobecnej zodpovednosti za škodu poisťovňou Generali 
 
b) poveruje 
starostu obce zistiť ponuky poistenia aj od iných poisťovní 

 
 

Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 11. Rôzne 
V bode rôzne nikto nevystúpil. 
 
 
 
K bodu 8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 20:40 hod. 

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

                      starosta obce             

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

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

 

 


