
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 01.06.2020    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

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 
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce určil za 
zapisovateľku Janu Rybnickú a overovateľov zápisnice Mgr. Pavla Baloga a Martina Ďačka. 

 
K bodu 2. Schválenie programu obce  
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2019 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1 
6. Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2019 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horňa za rok 2019 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horňa  na  II. polrok 2020 
9. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebiska 
10. Nájomná zmluva s OFK 
11. Zmluva – právne služby 
12. Kočiš – návrh na spracovanie dokumentácie CO 
13. Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné úpravy 
14. Plán zasadnutí na rok 2020 
15. Brigádnici – zmluva a finančné ohodnotenie 
16. Zrušenie uznesenia o spolufinancovaní kompostérov 
17. Rôzne  
18. Záver 

 
Uznesenie č. 01/2020 

 
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. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2019 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1 
6. Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2019 



7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horňa za rok 2019 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horňa  na  II. polrok 2020 
9. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebiska 
10. Nájomná zmluva s OFK 
11. Zmluva – právne služby 
12. Kočiš – návrh na spracovanie dokumentácie CO 
13. Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné úpravy 
14. Plán zasadnutí na rok 2020 
15. Brigádnici – zmluva a finančné ohodnotenie 
16. Zrušenie uznesenia o spolufinancovaní kompostérov 
17. Rôzne  
18. 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. 02/2020 
 

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 4a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2019  
Starosta predložil poslancom na rokovanie návrh Záverečného účtu za rok 2019. Záverečný 
účet podrobne hodnotí plnenie rozpočtu za rok 2019. 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. 3/2020 
 

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

a) schvaľuje 
1) záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške    

10 376,81 €. 
3) použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 
 

b)  berie na vedomie 
schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 10 945,81 €. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
K bodu 4b) Stanovisko k záverečnému účtu  
Na zasadnutí OZ starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného 
účtu za rok 2019. 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. 4/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019. 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
K bodu 5. 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. 5/2020 
 

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, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
K bodu 6. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019 
Hlavná kontrolórka Agáta Mižáková predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej činnosti 
za II. polrok 2019. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Uznesenie č. 6/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. OZ 
túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 7/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 



K bodu 8.  Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020  
Na zasadnutí OZ kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s návrhom a bez ďalších doplnení návrh kontrolnej 
činnosti jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 8/2020 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebiska 
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska predložil starosta obce. Poslanci návrh VZN 
jednohlasne schválili.  
 

Uznesenie č. 9/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2020 o ochrannom pásme pohrebiska. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 10. Nájomná zmluva s OFK 
Starosta informoval poslancov OZ o skončení doby nájmu za nebytové priestory – šatne na 
futbalovom ihrisku a o potrebe uzavretia novej zmluvy s obecným futbalovým klubom o 
prenájme nebytových priestorov na športovú činnosť. Poslanci schválili výšku nájomného za 
používanie šatne vo výške 1 € ročne. Doba nájmu je stanovená na dobu určitú od 01.01.2020 
do 31.12.2024. 

Uznesenie č. 10/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje  
výšku nájmu za nebytové priestory – šatňa na futbalovom ihrisku, pre Obecný futbalový klub 
Horňa v sume 1,- € ročne na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2024. 
 



Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 11. Zmluva – právne služby 
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb pre obec. 
Poslanci sa oboznámili s predmetom zmluvy a zmluvu schválili. 
 
 

Uznesenie č. 11/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje  
uzavretie zmluvy o poskytovaní právnych služieb na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 12. Kočiš BEPOP – návrh na spracovanie dokumentácie CO 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Informoval poslancov o možnosti spracovania kompletnej 
dokumentácie civilnej ochrany v rozsahu zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení 
neskorších predpisov. Poslanci sa s návrhom oboznámili a návrh neschválili. 

 
Uznesenie č. 12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
neschvaľuje 
návrh na spracovanie dokumentácie na úseku civilnej ochrany. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 13. Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné úpravy 
Starosta informoval poslancov o tom, že obci bola poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v sume 10 667,29 € na projekt: „Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné 
úpravy“. Obec sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných 
prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. 
 
 



Uznesenie č. 13/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
informáciu o poskytnutí dotácie z MVSR na projekt: “Hasičská stanica v obci Horňa  stavebné 
úpravy“. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 14. Plán zasadnutí na rok 2020 
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 predložil starosta obce. Poslanci 
tento návrh jednohlasne schválili. 
 

Uznesenie č. 14/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
plán zasadnutí OZ na rok 2020. Zasadnutia sú plánované štvrťročne a to v mesiacoch jún, 
september, december. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 15. Brigádnici – zmluva a finančné ohodnotenie 
Vzhľadom na nízky počet zamestnancov obecného úradu a pracovníkov menších obecných 
služieb je nutné zamestnávať brigádnikov – študentov na príležitostné práce súvisiace s údržbou 
zelene verejného priestranstva a cintorína v obci. 
 

Uznesenie č. 15/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
využitie brigádnikov na príležitostné práce súvisiace s údržbou zelene verejného priestranstva 
a cintorína v obci. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 



K bodu 16. Zrušenie uznesenia o spolufinancovaní kompostérov 
Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 30/2018 zo dňa 30.09.2018 o spolufinancovaní 
kompostérov. Projekt bol totiž spolufinancovaný kohéznym fondom Európskej únie v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
 

Uznesenie č. 16/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
ruší 
uznesenie č. 30/2018 zo dňa 30.09.2018. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 17. Rôzne 
V tomto bode nikto nevystúpil. 
 
 
K bodu 18. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:30 hod. 
 
 

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

                      starosta obce             

Overovatelia: 
Mgr. Pavol Balog          ........................................ 

Martin Ďačko           ........................................ 

 


