
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 21.03.2018    
 

Prítomní:  Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak 

                  Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Ján Krištof, Bc. Ján Šalapka, 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 5 a OZ je uznášania schopné. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Martina Ďačka a Jána Krištofa, za zapisovateľa: Jana 
Rybnická 

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

Zdržal sa: -   

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

 
Uznesenie č. 1/2018 

 
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, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 4. Schválenie programu 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslanci nemali žiadne pripomienky 
a dodatky k predloženému programu. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 2/2018 
 

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. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia  

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Výstavba amfiteátra SLOVAKSTAV Michalovce 

6. Správa z finančnej kontroly na mieste za 2. polrok 2017 

7. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017 

8. a) Návrh záverečného účtu za rok 2017 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

9. Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2018 

10. Návrh na spracovanie obecnej monografie 

11. Majetkové priznanie 

12. Diskusia – rôzne 

13. Záver 

 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 5. Výstavba amfiteátra SLOVAKSTAV Michalovce  
V tomto bode vystúpil starosta obce a upovedomil poslancov o pokračovaní výstavby amfiteátra 
v obci. Dodávateľ – firma SLOVAKSTAV žiada od obce vyplatenie faktúry za práce naviac v sume 
6157,98 € pričom stavba ešte nie je dokončená. Poslanci s úhradou faktúry nesúhlasili a poverili 
starostu obce jednať naďalej s dodávateľom ohľadom dokončenia stavby. 

 
 

Uznesenie č. 3/2018 
 

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

a) poveruje 
starostu obce jednať s dodávateľom firmy SLOVAKSTAV spol. s r.o. ohľadom dokončenia 
amfiteátra 
 

b) neschvaľuje 
úhradu faktúry za práce navyše na výstavbu amfiteátra v sume 6157,98 € 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 



K bodu 6. Správa z finančnej kontroly za 2. polrok 2017 
Hlavná kontrolórka Agáta Mižáková predložila na rokovanie OZ správu z finančnej kontroly za II. 
polrok 2017. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie a na základe odporúčania hlavnej 
kontrolórky poslanci schválili úplné odpísanie pohľadávok. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 4/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) berie na vedomie 
správu z finančnej kontroly za II. polrok 2017 
 

b) schvaľuje 
- úplné odpísanie daňových pohľadávok v sume 43,07 € z rokov 2012 až 2014 podľa prílohy 
- úplné odpísanie nedaňových pohľadávok v sume 16,00 € podľa prílohy za rok 2013 

 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 7. Správa kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017  
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. OZ túto 
správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 5/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   

 
 

K bodu 8.a) Návrh záverečného účtu za rok 2017 
Starosta predložil poslancom na rokovanie návrh Záverečného účtu za rok 2017. Záverečný účet 
podrobne hodnotí plnenie rozpočtu za rok 2017. V ďalšej časti hodnotí tvorbu a použitie rezervného 
fondu a sociálneho fondu. Vzhľadom na kladný výsledok navrhuje OZ schváliť Záverečný účet obce 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo návrh záverečného účtu a celoročné 
hospodárenie jednohlasne schválilo bez výhrad a zároveň schválilo použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a následne použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 

 



 
 

Uznesenie č. 6/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) schvaľuje 
 
1) záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

2) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 476,76 €. 

3) použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 

b)  berie na vedomie 

schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 15833,55 €. 

 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Krištof, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 8.b) Stanovisko k záverečnému účtu  
Na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 
2017. V stanovisku hodnotila náležitosti návrhu záverečného účtu obce, údaje o plnení rozpočtu a 
aktíva pasíva. Po zhodnotení horeuvedených náležitostí hlavná kontrolórka obce „Doporučuje OZ 
schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.“ Stanovisko tvorí prílohu 
zápisnice. Obecné zastupiteľstvo stanovisko k záverečnému účtu berie na vedomie. 

 
Uznesenie č. 7/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   

 
 

K bodu 9. Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2018 
Na zasadnutí OZ starosta obce predložil žiadosti o dotácie pre subjekty, ktoré pôsobia v našej obci. 
Obecné zastupiteľstvo tieto predložené žiadosti podrobne prejednalo a jednohlasne schválilo pre OFK 
1400 €, pre Jednotu dôchodcov 400 € a Dobrovoľný hasičský zbor 1500 €. Žiadosť bola predložená 
aj od Gréckokatolíckej farnosti Hlivištia, ktorá žiada o poskytnutie dotácie na zakúpenie stoličiek do 



budovy bývalej Materskej školy. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že dotáciu Gréckokatolíckej 
farnosti neposkytne, ale stoličky obec zakúpi sama z vlastných finančných prostriedkov, z dôvodu, 
že obec budovu bývalej materskej školy využíva na kultúrne a spoločenské akcie. Stoličky budú 
bezplatne zapožičané pre potreby Gréckokatolíckej farnosti Hlivištia, ktorá je vlastníkom budovy 
bývalej materskej školy. 
 

Uznesenie č. 8/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
 
a) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre: 

- Obecný futbalový klub Horňa 1400 € 
- Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia Horňa 400 € 
- Dobrovoľný hasičský zbor Horňa 1500 € 

b) zakúpenie stoličiek do budovy bývalej materskej školy v počte 70 ks 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 10. Návrh na spracovanie obecnej monografie 
Starosta obce informoval poslancov o návrhu Dr. Martin Molnára – historik Zemplínskeho múzea 
Michalovce, ktorý má záujem vypracovať pre obec Horňa obecnú monografiu v podobe vydania 500 
ks kníh o histórii obce v rozpätí od roku 1918 - 1989. Predpokladaná cena za spracovanie je 6000 
Eur. Obecné zastupiteľstvo návrh jednohlasne neschválilo. 
 
 

Uznesenie č. 9/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
neschvaľuje 
vypracovanie obecnej monografie podľa návrhu Dr. Martina Molnára 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko, Krištof 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 11. Majetkové priznanie   
Komisia o ochrane verejného záujmu preskúmala predložené majetkové priznania starostu obce. 
Komisia vyhlásila, že majetkové priznanie starostu obce bolo podané v súčinnosti so zákonom č. 
257/2004 Z.z. a jeho náležitosti spĺajú všetky podmienky určené zákonom. OZ berie majetkové 
priznanie starostu obce na vedomie.  



 

 
Uznesenie č. 10/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
majetkové priznanie starostu obce za rok 2017 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Šalapka, Hvižďáková , Krištof  
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 12. Diskusia-rôzne 
 
Informácia o previerke Okresnej prokuratúry a VZN o  miestnom referende 
V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval poslancov, že 21.02.2018 bola na obecnom úrade 
vykonaná previerka Okresnej prokuratúry Michalovce, ktorej cieľom bolo overenie dodržiavania 
vybraných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a postupu obce pri prijímaní 
všeobecne záväzných nariadení. Previerkou bolo zistené, že obec nemala prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnom referende. Na základe výsledkov previerky boli prijaté opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Starosta obce následne predložil poslancom návrh VZN 
o miestnom referende. Poslanci sa oboznámili s prijatými opatreniami a VZN schválili. 
 
 

Uznesenie č. 11/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) berie na vedomie 
upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovenia § 6 ods. 3, §11a ods. 9 a § 
6 ods. 8,9 zákona 369/1990 Zb. o obenom zriadení 
 
 

b) schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie o miestnom referende č. 01/2018 
  
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Šalapka, Hvižďáková , Krištof 
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
Prístavba požiarnej zbrojnice      
Poslanci boli oboznámení, že obec sa uchádza o dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR 
na základe výzvy podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 na prístavbu požiarnej zbrojnice. Žiadosť 
o poskytnutie dotácie spracuje firma EUprojects, s.r.o. v spolupráci s obecným úradom do 
06.04.2018. 

 



 
 

Uznesenie č. 12/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR na prístavbu 
požiarnej zbrojnice. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Šalapka, Hvižďáková , Krištof 
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 13. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie uzavrel. 
 
 
 
Zapísala:  Jana Rybnická                                           ......................................                                                       

                             starosta obce 
                              

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

Ján Krištof                         ........................................ 

 


