
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 12.02.2019    
 
 

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

Poslanci: Marek Buber, PhDr. Jarmila Doričová, Mgr. Pavol Balog, Ing. Melánia 
Novotná 

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická, Bc. Marta Ihnátová, Ján Spišák 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvoril Ján Varga starosta obce o 16:00 hod. Privítal všetkých prítomných. 
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Mgr. Pavla Baloga a Mareka Bubera, za 
zapisovateľku: Janu Rybnickú a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesenia 
Predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho 
zastupiteľstva boli splnené. 
 
 

Uznesenie č. 14/2019 
 

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, Buber, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

Neprítomný: Ďačko 
 
 
K bodu 3. Schválenie programu obce  

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Určenie termínu ukončenia opravy miestnej komunikácie 

5. Stanovisko k poškodeniu celistvosti asfaltového povrchu miestnej komunikácie na parcele     

C-KN č. 322/1, LV 370 pri rodinnom dome č. 78 

6. Výsledok VO – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

7. Diskusia a rôzne  

8. Záver 

 

 



Uznesenie č. 15/2019 
 

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. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Určenie termínu ukončenia opravy miestnej komunikácie 

5. Stanovisko k poškodeniu celistvosti asfaltového povrchu miestnej komunikácie na parcele     

C-KN č. 322/1, LV 370 pri rodinnom dome č. 78 

6. Výsledok VO – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

7. Diskusia a rôzne  

8. Záver 

 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

Neprítomný: Ďačko 
 
 
 
K bodu 4. Určenie termínu ukončenia opravy miestnej komunikácie 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Dňa 20.11.2018 došlo k poškodeniu celistvosti 
asfaltového povrchu miestnej komunikácie na parcele C-KN č. 322/1, LV 370 pri rodinnom 
dome č. 78 prerezávkou a následným prekopaním o rozmere 0,5 x 3,5 m. Prekopanie bolo 
realizované obvinenou osobou bez povolenia obecného úradu. Keďže obec je vlastníkom 
miestnej komunikácie vznikla jej týmto konaním škoda na majetku. Z toho dôvodu je potrebné 
určiť termín ukončenia opravy miestnej komunikácie. Po vzájomnej dohode poslanci schválili 
termín ukončenia opravy 31.03.2019. 

 
 

Uznesenie č. 16/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
termín ukončenia opravy miestnej komunikácie C-KN č. 322/1, LV 370 pri rodinnom dome č. 
78 s prihliadnutím na možné komplikácie poveternostných podmienok do 31.03.2019 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

Neprítomný: Ďačko 



K bodu 5. Stanovisko k poškodeniu celistvosti asfaltového povrchu miestnej komunikácie 
na parcele C-KN č. 322/1, LV 370 pri rodinnom dome č. 78 
Predložil starosta obce. V nadväznosti na predchádzajúci bod programu, je potrebné aby obec 
prijala stanovisko k poškodeniu celistvosti asfaltového povrchu miestnej komunikácie na 
parcele C-KN č. 322/1 pri rodinnom dome č. 78. Po prečítaní stanoviska starostom obce, 
poslanci toto stanovisko jednohlasne schválili. 

 
 

Uznesenie č. 17/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
 
stanovisko k poškodeniu celistvosti asfaltového povrchu miestnej komunikácie na 
parcele  C-KN č. 322/1 pri rodinnom dome č. 78: 
Poškodenie celistvosti asfaltového povrchu miestnej komunikácie na parcele C-KN č. 322/1, 
LV 370 pri rodinnom dome č. 78 vzniklo 20.11.2018 prerezávkou a následným prekopaním 
o rozmere 0,5 x 3,5 m. Prekopanie bolo realizované bez príslušného povolenia obecného úradu. 
Keďže obec je vlastníkom miestnej komunikácie vznikla jej týmto konaním škoda na majetku. 
Po ústnom oznámení, ktoré bolo podané bývalým starostom obce Ing. Slavomírom Pšakom dňa 
20.11.2018 o 18:45 hod. na Obvodnom oddelení PZ v Sobranciach, bola vec riešená 
v priestupkovom konaní na Okresnom úrade Michalovce, pracovisko Sobrance, Odbor 
všeobecnej vnútornej správy dňa 30.01.2019 (viď pozvánka). Právoplatné rozhodnutie 
Okresného úradu bude doručené v lehote, začiatkom marca 2019. Medzi štatutárom obce 
a obvinenou osobou došlo k dohode na samotnom ústnom pojednávaní k úhrade spôsobenej 
škody ak neuvedie miestnu komunikáciu do pôvodného stavu v lehote schválenej uznesením č. 
16 zo dňa 12.02.2019 t.j. 31.03.2019. V prípade porušenia celistvosti opravenej časti 
komunikácie v lehote do 6 mesiacov od realizácie, zhotoviteľ sa zaväzuje opätovnej oprave. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

Neprítomný: Ďačko 

 

 
K bodu 6. Výsledok VO – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 
Dňa 21.01.2019 bola Obcou Horňa vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na zákazku: 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Lehota na doručenie ponúk bola 30.1.2019 
do 11:30 hod. Na obecný úrad boli doručené 3 cenové ponuky – Plynroz Sobrance, DEMONTA 
Košice, SCORP TRADE Sobrance. Všetci uchádzači splnili stanovené podmienky. Ponuka od 
firmy SCORP TRADE Sobrance bola s najnižšou cenou za celý predmet zákazky a tak sa 
umiestnila na 1. mieste. 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 18/2019 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
výsledok verejného obstarávania zákazky – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber,  PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
Neprítomný: Ďačko 
 
 
 
K bodu 7. Diskusia a rôzne 
Keďže v diskusii nikto nevystúpil, starosta ju hneď aj ukončil. 
 
 
 
K bodu 8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 17:40 hod. 

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

                      starosta obce             

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

Marek Buber                          ....................................... 

 

 


