
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 21.07.2021    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril Ján Varga starosta obce o 16:00 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. Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021 
5. Správa z kontroly za I. polrok 2021 
6. Rozpočtové opatrenie č. 1 
7. Výročná správa a správa audítora 
8. Žiadosť o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie 
9. Publikácia – Horňa v dejinách storočí 
10. Spolufinancovanie materských škôl 
11. Záver 

 

 
Uznesenie č. 16/2021 

 
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. Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021 
5. Správa z kontroly za I. polrok 2021 
6. Rozpočtové opatrenie č. 1 
7. Výročná správa a správa audítora 
8. Žiadosť o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie 
9. Publikácia – Horňa v dejinách storočí 
10. Spolufinancovanie materských škôl 
11. Záver 



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

Uznesenie č. 17/2021 
 

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, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 4.  Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021  
Na zasadnutí OZ kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s návrhom a bez ďalších doplnení návrh kontrolnej 
činnosti jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 18/2021 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021. 
 

 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
K bodu 5. Správa z kontroly za I. polrok 2021 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za I. polrok 2021. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu 
zápisnice. 



Uznesenie č. 19/2021 
 

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 2020 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 6. 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. 20/2021 
 

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, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 7. Výročná správa a správa audítora  

Výročnú správu a správu audítora predložila referentka obecného úradu, ktorá oboznámila 
poslancov, že súlad výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2020 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 2020 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. 21/20201 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
 
a) správu audítora za rok 2020 
b) výročnú správu za rok 2020 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 8. Žiadosť o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie 
Vystúpil starosta obce. Žiadosť bola podaná na obecný úrad 01.07.2021 v ktorej žiadateľ žiada 
o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie pred parcelou C-KN č. 310/3 v súvislosti 
s realizáciou pripojenia inžinierskych sietí, nakoľko podvŕtanie nie je možné.  
 
 

Uznesenie č. 22/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
 
schvaľuje 
prekopanie miestnej komunikácie pred parcelou C-KN č. 310/3 v katastri obce Horňa, za 
účelom pripojenia inžinierskych sietí. Žiadateľ je povinný po realizácii uviesť komunikáciu do 
pôvodného stavu do 31.12.2021. 

 
 

Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: Ďačko 
Neprítomní:       Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 9. Publikácia – Horňa v dejinách storočí 
Starosta oboznámil poslancov o publikácii – Horňa v dejinách storočí, ktorej autorom je Mgr. 
Jozef Sinčák. Autorovi sa v tejto publikácii po dlhodobej práci na hľadaní a overovaní 
historických faktov v archívnych záznamoch a po rozhovoroch s rodákmi a obyvateľmi obce 
podarilo odhaliť nové historické fakty o našej dedine. Zároveň predniesol spôsob financovania 
danej publikácie. Obec uhradí výrobu a tlač publikácie. Časť financií bude refundovaných 
z predaja publikácie a zo sponzorského daru. 
 



Uznesenie č. 23/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) berie na vedomie 
Publikáciu – Horňa v dejinách storočí 
 

b) schvaľuje 
spôsob financovania publikácie 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 10. Spolufinancovanie materských škôl 
V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval poslancov o tom, že mesto Sobrance prijalo 
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, v ktorom určuje zákonnému zástupcovi dieťaťa výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v materskej škole. Výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sa mení z čiastky 20,- € na 60,- €. 
 

 
Uznesenie č. 24/2021 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
spolufinancovanie materských škôl v meste Sobrance 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:      Buber, PhDr. Doričová 
 
 
 
K bodu 11. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 17:30 hod. 
 
 

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

                      starosta obce             

 

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

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


