
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 02.12.2019    

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 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. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

5. a) Rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet  2021 – 2022 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2020 

6. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 

7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

9. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

11. Zásady odmeňovania poslancov v obci Horňa od 1.1.2019 

12. Smernica – protispoločenská činnosť 

13. Pracovný a organizačný poriadok obce 

14. Komunitný plán sociálnych služieb 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

Uznesenie č. 49/2019 
 

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. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

5. a) Rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet  2021 – 2022 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2020 

6. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 

7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 



8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

9. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

11. Zásady odmeňovania poslancov v obci Horňa od 1.1.2019 

12. Smernica – protispoločenská činnosť 

13. Pracovný a organizačný poriadok obce 

14. Komunitný plán sociálnych služieb 

15. Rôzne 

16. 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 uznesenie č. 47/2019 z predchádzajúceho 
zastupiteľstva zo dňa 03.10.2019 je v riešení. 
 

Uznesenie č. 50/2019 
 

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. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020  
Na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2020. Obecné zastupiteľstvo tento predložený návrh podrobne prejednalo a jednohlasne 
schválilo bez pripomienok. 
 

Uznesenie č. 51/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 
 
 



Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 5a) Rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet 2021-2022 
Referentka obecného úradu predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na 
roky 2020, 2021 a 2022 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. 
Rozpočet je zostavený ako prebytkový. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s týmto návrhom 
a poslanci rozpočet schválili. 
 

Uznesenie č. 52/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na rok 2020  
 

b)  berie na vedomie 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na roky 2021 a 2022  
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 5b) Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2022, ktorým odporúča OZ návrh rozpočtu 
schváliť. Obecné zastupiteľstvo po prejednaní vzalo stanovisko na vedomie. 

 
Uznesenie č. 53/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021-2022. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
 
 



K bodu 6. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 predložil starosta obce. Poslanci návrh VZN 
jednohlasne schválili.  
 

Uznesenie č. 54/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o dani z nehnuteľnosti. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Návrh VZN č. 02/2020 predložil starosta obce. Poslanci návrh prejednali a VZN schválili. 
 

Uznesenie č. 55/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 
Návrh VZN č. 04/2020 predložil starosta obce. Poslanci návrh prejednali a VZN schválili.  

 
Uznesenie č. 56/2019 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 
 
 



Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 9. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
Návrh VZN č. 03/2020 predložil starosta obce. Poslanci návrh prejednali a VZN schválili, 
pričom zmenili sadzbu poplatku na 5 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej 
časti pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou. 
 

Uznesenie č. 57/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2020 o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 10. Rozpočtové opatrenie č. 3 
Rozpočtové opatrenie č. 3, predložila prítomným referentka obecného úradu, pričom vysvetlila 
základné zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie 
schválili. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 

Uznesenie č. 58/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 3 podľa prílohy 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 11. Zásady odmeňovania poslancov v obci Horňa od 1.1.2019 
Zásady odmeňovania predložil starosta obce. Starosta zároveň navrhol odmenu zástupcovi obce 
za rok 2019, vo výške 160 €. 

 
 



Uznesenie č. 59/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
zásady odmeňovania poslancov v obci Horňa od 1.1.2019 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 

Uznesenie č. 60/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
odmenu pre zástupcu obce Horňa za rok 2019 vo výške 160 €. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:  Ďačko 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 12. Smernica – protispoločenská činnosť 
Smernicu predložil starosta obce. Smernica bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 54/2019 
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Táto smernica je účinná od 01.09.2019. 
 

Uznesenie č. 61/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
smernicu o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 13. Pracovný a organizačný poriadok obce 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Predložil poslancom vypracovaný pracovný a organizačný 
poriadok obce. Obidva dokumenty boli vypracované v súlade so zákonom o obecnom zriadení, 
zákonníkom práce a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme.  



Uznesenie č. 62/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 

a) Pracovný poriadok obce Horňa 
b) Organizačný poriadok obce Horňa 

 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 14. Komunitný plán sociálnych služieb 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Poslanci sa oboznámili s obsahom komunitného plánu 
a poverili starostu, zistiť podmienky poskytovania sociálnych služieb pre znevýhodnených 
občanov obce. 
 

 
Uznesenie č. 63/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 

a) berie na vedomie 
Komunitný plán sociálnych služieb 
 

b) poveruje 
Starostu obce zistiť podmienky poskytovania sociálnych služieb pre znevýhodnených 
občanov obce 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
K bodu 15. Rôzne 
V bode rôzne nikto nevystúpil. 
 
 
K bodu 16. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:00 hod. 
 
 
Zapísala:  Jana Rybnická                                                     ......................................                                                    

                      starosta obce             

 



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

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


