
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Horňa, 

konaného dňa 13.10.2017    
 

Prítomní:  Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak 

                  Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Martin Ďačko                       

 
Ďalší prítomní: Jana Rybnická, Agáta Mižáková - hl. kontrolór 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvoril Ing. Slavomír Pšak, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Annu Hvižďákovú, Martina Ďačka a za zapisovateľku 
Janu Rybnickú. 

 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Horňa 
schvaľuje 
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.    
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia  
4. Schválenie programu zasadnutia 
5. Výročná správa a správa audítora za rok 2016 
6. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Macik 
7. Program rozvoja obce na roky 2017-2025 
8. Zásady odmeňovania poslancov na rok 2017 
9. Zákazka – komunálna technika s príslušenstvom, čistenie a údržba obecných plôch 
10. Diskusia – rôzne 
11. Záver 

 
 

 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 



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

 
Uznesenie č. 20/2017 

 
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: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 5. Výročná správa a správa audítora za rok 2016 

Výročnú správu a správu audítora predložil starosta obce, ktorý oboznámil poslancov, že súlad 
výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2016 bol overený audítorom. Výročná správa obsahuje 
najmä informácie o vývoji účtovnej jednotky z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva, o stave 
v ktorom sa nachádza, hospodársky výsledok a ďalšie dôležité informácie. Podľa názoru nezávislého 
audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horňa k 31. 
decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. Obecné zastupiteľstvo túto správu berie na vedomie. 

 
 
 

Uznesenie č. 21/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
 
a) správu audítora za rok 2016 

b) výročnú správu za rok 2016 

 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Macik  
Vystúpil starosta obce, ktorý uviedol, že žiadosť bola podaná na Obecný úrad dňa 20.09.2017. 
Poslanci sa oboznámili s obsahom žiadosti a žiadosť vzali na vedomie. Obecné zastupiteľstvo 
rozhodne v danej veci na svojom najbližšom zasadnutí, pričom nebola dodržaná zásada prítomnosti 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, ktorá je pri prevodoch vlastníctva obce potrebná. 
 
 

Uznesenie č. 22/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
žiadosť o odpredaj pozemku 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková,  Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   

 
 
 
 

K bodu 7. Program rozvoja obce na roky 2017-2025 
Na zasadnutí OZ predložil starosta obce spracovaný Program rozvoja obce na roky 2017-2025. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s návrhom a program rozvoja obce schválilo. 
 
 

Uznesenie č. 23/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
Program rozvoja obce Horňa na roky 2017-2025 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
K bodu 8. Zásady odmeňovania poslancov na rok 2017 
Vystúpil starosta obce. Prítomným ozrejmil dôvod zmeny v zásadách o odmeňovaní poslancov. 
Poslanci nové zásady o odmeňovaní schválili jednohlasne. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 24/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
zásady odmeňovania poslancov na rok 2017 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Hvižďáková   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
K bodu 9. Zákazka – komunálna technika s príslušenstvom, čistenie a údržba obecných plôch 
V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval poslancov o tom, že obec sa uchádza o finančný 
príspevok na komunálnu techniku s príslušenstvom na čistenie a údržbu obecných plôch. Jedná sa 
o komunálny traktor s príslušenstvom.  
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Pôdohospodárskej platobnej agentúry z programu 
Rozvoj vidieka SR 2014-2020 - pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 
oblastiach. 

 
 

Uznesenie č. 25/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
podanie žiadosti o finančný príspevok pre zákazku – komunálna technika s prílušenstvom na 
čistenie a údržbu obecných plôch 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Hvižďáková   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
K bodu 10. Diskusia – rôzne 
 
Informácia o podaní žiadosti 
Predniesol starosta obce a oboznámil poslancov, že obec podala žiadosť na dostavbu kanalizácie I. 
etapa. Žiadosť bola podaná na Environmentálny fond. 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 26/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na dostavbu kanalizácie I. etapa 
z Environmentálneho fondu 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
K bodu 10. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Zapísala:  Jana Rybnická                                           ......................................                                                       

                             starosta obce 
                              

Overovatelia: 
Anna Hvižďáková                       ........................................ 

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


