
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 03.10.2019    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

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 Mgr. Melániu Novotnú a PhDr. Jarmilu 
Doričovú. 

 
K bodu 2. Schválenie programu obce  

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia  
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k systému financovania projektu 
5. Schválenie systému financovania projektu Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba 

obecných plôch v obci Horňa 
6. Zriadenie poriadkovej komisie 
7. Rôzne 
8. Záver 

 

Uznesenie č. 44/2019 
 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k systému financovania projektu 
5. Schválenie systému financovania projektu Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba 

obecných plôch v obci Horňa 
6. Zriadenie poriadkovej komisie 
7. Rôzne 
8. Záver 

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



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia 
Predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho 
zastupiteľstva zo dňa 09.09.2019 sú v riešení. 
 

Uznesenie č. 45/2019 
 

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: -   
Neprítomný:      - 
 
 
K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k systému financovania projektu  
Predložil starosta obce. Po  preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
obce podľa §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
hl. kontrolórka vo svojom stanovisku konštatovala, že boli splnené zákonné podmienky na 
prijatie návratných zdrojov financovania – preklenovacieho úveru vo výške 48 471 € na nákup 
komunálnej techniky. Poslanci toto stanovisko vzali na vedomie. 
 

Uznesenie č. 46/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k systému financovania projektu „Komunálna technika 
a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa“. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
K bodu 5. Schválenie systému financovania projektu Komunálna technika 
a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa 
Predložil starosta obce, informoval poslancov o tom, že obec uspela v žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku na projekt Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba 
obecných plôch v obci Horňa vo výške 96 942 € od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
Tento príspevok bude financovaný zálohovou platbou vo výške 50% z poskytnutej dotácie od 
PPA. Zvyšných 48 471 € je potrebné dofinancovať obcou. Keďže obec nemá dostatok vlastných 
finančných prostriedkov, je potrebné riešiť preklenovací úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo 



výške 48 471 € a zároveň schváliť platobnú bankovú záruku na zabezpečenie platby. PPA po 
kontrole, poskytne zvyšných 48 471 € obci. 
 

Uznesenie č. 47/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, formou 

- platobnej bankovej záruky vo výške 48 471 € 
- preklenovacieho úveru vo výške 48 471 € na financovanie projektu „Komunálna 

technika a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa“, č. 
074KE220227 

 
poveruje 
starostu Jána Vargu, aby ako štatutárny zástupca Obce Horňa, uzatvoril so Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace 
s vystavením bankovej záruky a jej zabezpečením. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný:      - 
 
 
 
K bodu 6. Zriadenie poriadkovej komisie 
Predložil starosta obce. Oboznámil prítomných o potrebe zriadiť komisiu verejného poriadku 
a zvoliť jej členov. 

 
Uznesenie č. 48/2019 

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

a) zriaďuje 
komisiu verejného poriadku 
 

b) volí 
predsedu Mgr. Pavla Baloga 
členov: Marek Buber, Martin Ďačko, PhDr. Jarmila Doričová, Ing. Melánia Novotná 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný:      - 
 
 



K bodu 7. Rôzne 
V bode rôzne nikto nevystúpil. 
 
 
K bodu 8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 18:30 hod. 
 
 
Zapísala:  Jana Rybnická                                                     ......................................                                                    

                      starosta obce             

 
Overovatelia: 
Mgr. Melánia Novotná                ........................................ 

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

 


