
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 22.01.2019    
 
 

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická, Agáta Mižáková 

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

 
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesenia 
Predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho 
zastupiteľstva boli splnené. 
 
 

Uznesenie č. 1/2019 
 

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, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 3. Schválenie programu obce  

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa z finančnej kontroly č. 03/2018  

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 

6. Určenie zástupcu starostu obce 

7. Určenie výšky nákupu majetku a úhradu služieb 

8. Finančná kontrola – návrh poverenej osoby  

9. Rozpočtové opatrenie č. 1 

10. Diskusia a rôzne  

11. Záver 

 

 



Uznesenie č. 2/2019 
 

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. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa z finančnej kontroly č. 03/2018  

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 

6. Určenie zástupcu starostu obce 

7. Určenie výšky nákupu majetku a úhradu služieb 

8. Finančná kontrola – návrh poverenej osoby  

9. Rozpočtové opatrenie č. 1 

10. Diskusia a rôzne  

11. Záver 

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

Zdržal sa: -   

 
 
 
K bodu 4. Správa z finančnej kontroly č. 03/2018 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ správu z finančnej kontroly na mieste za II. 
polrok 2018. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 3/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
správu z finančnej kontroly č. 03/2018 
 
 
Hlasovanie:   Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Za:   
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
 
K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. OZ 
túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 



Uznesenie č. 4/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 

 

K bodu 6. Určenie zástupcu obce 

Starosta obce Ján Varga navrhol za zástupcu starostu obce poslanca Martina Ďačka podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

Uznesenie č. 5/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
určenie zástupcu starostu obce Martina Ďačka 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná  
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 7. Určenie výšky nákupu majetku a úhradu služieb 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na určenie výšky pri nákupe majetku alebo 
úhrade služby v novom volebnom období v sume maximálne 1. 000,- Eur bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva.  Poslanci tento návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 6/2019 

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

výšku nákupu majetku alebo úhradu služby v novom volebnom období v sume maximálne 
1000,- Eur bez súhlasu zastupiteľstva. 



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

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 8. Finančná kontrola – návrh poverenej osoby 
V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole starosta obce poveril poslanca Mgr. 
Pavla Baloga na vykonávanie základnej finančnej kontroly. 
Poslanec poverený základnou finančnou kontrolou v etape realizácie finančnej operácie overí 
navrhovanú finančnú operáciu podľa jej druhu a svojim podpisom vykonanie kontroly potvrdí 
na kontrolnom liste.  

 
Uznesenie č. 7/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade s § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 2, §8 ods. 1 § 9 ods. 3 zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
schvaľuje 
poslanca Mgr. Pavla Baloga na výkon základnej  finančnej kontroly každej finančnej operácie  
alebo jej časti, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste podľa 
základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce. 
 
schvaľuje 
Janu Rybnickú na výkon základnej  finančnej kontroly každej finančnej operácie  alebo jej časti, 
týkajúcej sa pokladne, miezd a daní a poplatkov podľa základných pravidiel finančnej kontroly 
spolu so starostom obce. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
 
K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 1 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1, pričom vysvetlila 
základné zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie 
schválili. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 

 
Uznesenie č. 8/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 1 uvedené v prílohe 

 



 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
K bodu 10. Diskusia a rôzne 
Ochrana osobných údajov 
Predniesol starosta obce. Oboznámil poslancov o novej právnej úprave v oblasti ochrany 
osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov podľa konkrétnych podmienok. Na základe tejto právnej 
úpravy starosta uzatvoril zmluvu o dielo a zmluvu o poskytovaní služieb s firmou PP 
PROTECT s.r.o. 

 Uznesenie č. 9/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
uzatvorenie zmluvy o dielo a zmluvu o poskytovaní služieb s firmou PP PROTECT s.r.o. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
Delimitačný protokol 
Vystúpil starosta obce a informoval poslancov o delimitačnom protokole. Predmetom tohto 
protokolu je prechod výlučného vlastníctva obce Horňa z majetku Slovenskej republiky. Jedná 
sa o inžiniersku stavbu: Areál futbalového ihriska – postavený na pozemkoch podľa 
Geometrického plánu č 34834001-4/2018 na oddelenie a určenie vlastníckych práv 
k pozemkom parc. C-KN č. 307/4, 307/5, 307/9, 307/10 a 307/11 vyhotoveného dňa 16.2.2018 
Ing. Milošom Jackom, PhD.  
 

Uznesenie č. 10/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
protokol o prechode vlastníckeho práva Slovenskej republiky k nehnuteľnému majetku do 
vlastníctva obce – Areál futbalového ihriska 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 



Služobné auto 
V tomto bode starosta obce uviedol, že služobné auto Škoda Fabia je nepojazdné. Nakoľko 
oprava auta je nerentabilná,  starosta navrhol auto predať podľa § 9a os. 8 písm. d) zákona č. 
138/1991 Zz. o majetku obcí. 

 
Uznesenie č. 11/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
prevod vlastníctva obce služobného auta Škoda Fabia, SO381AK podľa § 9a os. 8 písm. d) 
zákona č. 138/1991 Zz. o majetku obcí. 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
Použitie súkromného auta na pracovné účely 
V nadväznosti na predchádzajúci bod programu, starosta obce podal návrh na používanie 
súkromného motorového vozidla na pracovné účely. Poslanci návrh prejednali a jednohlasne 
schválili.   

 
Uznesenie č. 12/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
používanie súkromného motorového vozidla na pracovné účely podľa zákona č. 283/2002 
o cestovných náhradách. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
Stravovanie seniorov 
Predniesol starosta obce, pričom v tomto bode oboznámil poslancov, že od 1.1.2019 došlo zo 
strany dodávateľa Jany Gubancovej k zvýšeniu ceny stravného pre dôchodcov o 0,20€. Cena 
za stravnú jednotku je 2,85€. Obec doteraz prispievala zo svojho rozpočtu sumou 0,65€ za jeden 
obed.  Poslanci schválili príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 0,85€ za jeden obed. 

 
 
 
 



 Uznesenie č. 13/2019 
 

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

a) poskytovanie príspevku na stravu pre dôchodcov vo výške 0,85€ s účinnosťou od 
1.1.2019 

b) zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 
dôchodku  

 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
K bodu 12. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 18:50 hodine. 

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

                      starosta obce             

 
 
Overovatelia: 
Ing. Melánia Novotná                         ........................................ 

PhDr. Jarmila Doričová                      ....................................... 

 


