
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 09.09.2019    

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 Rybnická a za overovateľov zápisnice Martina Ďačka a Mgr. Pavla Baloga.  

 
K bodu 2. Schválenie programu obce  

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia  
4. Predaj pozemku Macik  
5. Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce  
6. Ponuka financovania – Prima banka Slovensko, a.s.  
7. a) výročná správa za rok 2018  

b) správa nezávislého audítora  z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za 2018  
8. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za I. polrok 2019  
9. Návrh  kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019  
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 
11. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Horňa  
12. Dokumentácia krízového štábu  
13. Nákup traktorovej kosačky   
14. Územný plán obce 
15. Odpady  
16. Komunálna technika 
17. Záver 

 

Uznesenie č. 29/2019 
 

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. Predaj pozemku Macik 
5. Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce  
6. Ponuka financovania – Prima banka Slovensko, a.s. 
7. a) výročná správa za rok 2018  

b) správa nezávislého audítora  z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za 2018  
8. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za I. polrok 2019  
9. Návrh  kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019  
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 
11. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Horňa 
12. Dokumentácia krízového štábu  
13. Nákup traktorovej kosačky  



14. Územný plán obce  
15. Odpady 
16. Komunálna technika  
17. 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 č. 
26 a 27/2019 sú v riešení. 
 

Uznesenie č. 30/2019 
 

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, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 4. Predaj pozemku Macik  
Predniesol starosta obce, ktorý informoval prítomných poslancov o tom, že žiadosť o odpredaj 
pozemku podal na Obecný úrad Juraj Macik dňa 30.01.2019. Žiadosť bola prerokovaná na 
predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 29.04.2019, pričom poslanci schválili spôsob a zámer 
prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Starosta obce oboznámil 
o vypracovanom znaleckom posudku v ktorom bola stanovená všeobecná hodnota pozemku na 
4,54 €/m2. Poslanci po prejednaní schválili cenu 3000 €. 
 

 
Uznesenie č. 31/2019 

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

a) schvaľuje 
predaj majetku Obce Horňa, ktorý sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Jedná sa o obecný pozemok, parcela registra E-KN č. 818/1, druh pozemku – ostatné plochy o 
výmere 414 m2, zapísaný na LV č. 283 v sume 3000 €.    
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok parcela reg. E-KN č. 818/1 je obcou 
nevyužívaný. Predajom majetku sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku, nakoľko 
parcela č. 818/1 susedí s pozemkom Juraja Macika, parcela reg. E-KN číslo 101/1 a je jediná 
možná prístupová cesta k jeho pozemku. 



 
b) poveruje 

starostu obce zabezpečiť spracovanie kúpnopredajnej zmluvy.  
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 5. Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce 
Predložil starosta obce. Jedná sa o dodatok k zmluve o výkone správy majetku pre potreby 
vypracovania plánu obnovy pre verejné kanalizácie s Východoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou. Poslanci prerokovali návrh dodatku bez pripomienok a dodatok schválili. 
 

Uznesenie č. 32/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.: 
 

a) prerokovalo 
bez pripomienok 
 
b) schvaľuje 

1. zverenie majetku obce/verejná kanalizácia v obci Horňa/ do správy pre VVs, a.s. 
s obstarávacou cenou 263526,52 €. 

2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVs, a.s. /verejná 
kanalizácia v obci Horňa/. 

 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 6. Ponuka financovania – Prima banka Slovensko, a.s 
Predložil starosta obce. Oboznámil prítomných s ponukou od Prima banky, ktorá ponúka 
samospráve dlhodobý univerzálny úver vedený na samostatnom novootvorenom účte obce 
s ročným prehodnocovaním. Túto ponuku poslanci vzali na vedomie. 

 
Uznesenie č. 33/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
ponuku financovania od Prima banky, a.s. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 



K bodu 7. Výročná správa za rok 2018 a správa nezávislého audítora 

Výročnú správu a správu audítora predložil starosta obce, ktorý oboznámil poslancov, že súlad 
výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2018 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 2018 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. 34/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
 
a) správu audítora za rok 2018 

b) výročnú správu za rok 2018 

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

K bodu 8. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019 
Hlavná kontrolórka Agáta Mižáková predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej činnosti 
za I. polrok 2019. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

 
Uznesenie č. 35/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019. 

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

 
 

K bodu 9.  Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019  
Na zasadnutí OZ kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s návrhom a bez ďalších doplnení návrh kontrolnej 
činnosti jednohlasne schválili. 
 

 
 



Uznesenie č. 36/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 

 
 

K bodu 10.  Rozpočtové opatrenie č. 2 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 2, pričom vysvetlila 
základné zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie 
schválili.  
 

Uznesenie č. 37/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2 podľa prílohy. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 11. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 
Horňa 
Predložila referentka obecného úradu. Smernica bola vypracovaná podľa zákona 357/2015 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení. Poslanci smernicu vzali na vedomie. 
 
 

Uznesenie č. 38/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Horňa. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 



K bodu 12. Dokumentácia krízového štábu  
Na zasadnutí OZ starosta obce predložil vypracovanú dokumentáciu krízového štábu, v ktorej 
boli vymenovaní aj noví členovia krízového štábu. Poslanci sa oboznámili s dokumentáciou 
a následne ju schválili. 

Uznesenie č. 39/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
dokumentáciu  krízového štábu obce Horňa 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 13. Nákup traktorovej kosačky 
Starosta obce, oboznámil poslancov o zakúpení traktorovej kosačky vrátane mulčovacej sady 
v sume 3098,90 €.  

 
Uznesenie č. 40/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
zakúpenie traktorovej kosačky s mulčovacou sadou v sume 3098,90 €. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 

K bodu 14. Územný plán obce 
Starosta obce informoval poslancov o dôvodoch zmeny územného plánu obce. Obecné 
zastupiteľstvo a starosta sa dohodli na rozsahu zmeny územného plánu obce.   
 

Uznesenie č. 41/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
poveruje 
starostu obce začať so zmenou územného plánu obce Horňa. 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 



K bodu 15. Odpady 
Vystúpil starosta obce a predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zmenu 
systému zberu komunálneho odpadu a zefektívnenia tak, aby každá domácnosť produkovala čo 
najmenšie množstvo komunálneho odpadu. Poslanci tento návrh podporili.  

Uznesenie č. 42/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

berie na vedomie 
návrh na zmenu systému zberu komunálneho odpadu. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 16. Komunálna technika 
Predložil starosta obce a informoval poslancov o schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na komunálnu techniku od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Maximálna výška 
nenávratného finančného príspevku je 96 942,00 €. 
 

 
Uznesenie č. 43/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na komunálnu techniku od 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 17. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:00 hod. 

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

                      starosta obce             

Overovatelia: 
Martin Ďačko                                    ........................................ 

Mgr. Pavol Balog                        ....................................... 


