
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 14.07.2022    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril Ján Varga starosta obce o 09:00 hod. Privítal všetkých prítomných 
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce určil za 
zapisovateľku Janu Rybnickú a overovateľov zápisnice Ing. Melániu Novotnú a PhDr. Jarmilu 
Doričovú. 

 
 
K bodu 2. Schválenie programu obce  
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 
5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebných obvodov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí 
6. Určenie pracovného úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie 2022-2026 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OFK 

     8.    Záver 
 

 
 

Uznesenie č. 14/2022 
 

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. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 
5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebných obvodov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí 
6. Určenie pracovného úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie 2022-2026 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OFK 

     8.    Záver 
 
 



Hlasovanie:    
Za: Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Mgr. Balog   
 
 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia 
Predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli 
splnené. 
 

Uznesenie č. 15/2022 
 

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:  Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Mgr. Balog 
 
 
 
K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 
Starosta predložil na rokovanie OZ správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. 
polrok 2022. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 16/2022 
 

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 hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Mgr. Balog 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebných 
obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
Vystúpil starosta obce a oboznámil poslancov o povinnosti určiť na nasledujúce volebné 
obdobie počet poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebných obvodov, pred 
blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Poslanci jednohlasne určili počet poslancov 5 a 1 volebný 
obvod. 

 
Uznesenie č. 17/2022 

 
určuje 
v súlade s §166 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva na celé 
nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce: 5, ktorí 
sa budú voliť v jednom volebnom obvode. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Mgr. Balog 
 
 
 
K bodu 6. Určenie pracovného úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie 2022-2026 
Vystúpil starosta obce a oboznámil poslancov o povinnosti určiť na nasledujúce volebné 
obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce. Poslanci určili úväzok starostu na 
100%.  

 
 

Uznesenie č. 18/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
určuje 
v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok 100 %. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Mgr. Balog 
 
 
 
 
K bodu 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OFK 
Na zasadnutí OZ starosta obce, predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre subjekt: 
Obecný futbalový klub Horňa. 
 

 
 



Uznesenie č. 19/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Obecný futbalový klub Horňa vo výške 
500 €. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Mgr. Balog 
 
 
 
K bodu 8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 10:15 hod. 
 
 
 
 

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

                      starosta obce             

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

PhDr. Doričová          ........................................ 

 

 


