
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 16.02.2023    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická 

 
K bodu 1. Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Rokovanie OZ otvoril Ján Varga starosta obce o 15:30 hod. Privítal všetkých prítomných 
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce určil za 
zapisovateľku Janu Rybnickú a overovateľov zápisnice Ing. Melániu Novotnú a Petra Mateja. 

 
 
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia  
V tomto bode požiadal starosta o doplnenie programu v bode 11 vo veci zverenia majetku 
obce do správy VVS, a.s.. Poslanci program schválili jednohlasne. 

 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

5. Správa z kontroly hl. kontrolórky za 2. polrok 2022 

6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2022 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 

8. Schválenie spolufinancovania pri výstavbe kanalizácie 

9. a) Výsledok verejného obstarávania projektu Horňa – kanalizácia 1. etapa 

b) uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom 

10. Vysporiadanie pozemku pod obecným cintorínom zámenou 

11. Zverenie majetku obce do správy VVS, a.s. 

      12.    Záver 

 

 
Uznesenie č. 2/14/2023 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva. 
 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

5. Správa z kontroly hl. kontrolórky za 2. polrok 2022 

6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2022 



7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 

8.   Schválenie spolufinancovania pri výstavbe kanalizácie 

9.   a) Výsledok verejného obstarávania projektu Horňa – kanalizácia 1. etapa 

    b) uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom 

10. Vysporiadanie pozemku pod obecným cintorínom zámenou 

11. Zverenie majetku obce do správy VVS, a.s. 

        12. Záver 

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

Uznesenie č. 2/15/2023 
 

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, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Bc. Buber 
 
 
 
K bodu 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval poslancov že, volebné obdobie hlavného 
kontrolóra sa končí 31.03.2023, preto je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. 
 

 
Uznesenie č. 2/16/2023 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) vyhlasuje 
podľa § 18a ods. 2 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Horňa. 
 



b) ustanovuje 
1. podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Horňa nasledovne: 

1.1.  Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr 17.02.2023   na 
úradnej tabuli obce Horňa a  na internetovej stránke obce. 

1.2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr  15.03.2023 do 12:00 hod  do podateľne Obecného úradu Horňa, Horňa č. 148, 073 
01 Sobrance, v zalepenej obálke s označením “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – 
NEOTVÁRAŤ !“  
1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykonajú poslanci 
obecného zastupiteľstva v Horni, ktorí súčasne vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok 
jednotlivých kandidátov a vypracujú zoznam kandidátov. 
1.4.    Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov OZ. 
1.5.  Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecné zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov 
takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, 
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s 
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 
 

2.1. Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail pod). 

2.2. Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v miestnom 
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

2.3. Informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní. 
2.4.  Profesijný  životopis s prehľadom doterajšej praxe. 
2.5.  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 
 
3. Podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

 
3.1. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
3.2. Prax vo verejnej správe minimálne 5 rokov v oblasti účtovníctva, rozpočtovania alebo  

kontroly 
3.3.Znalosť práce s počítačom v rozsahu MS Office 
3.4.Znalosť základných noriem samosprávy miest a obcí 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:     Bc. Buber 
 
 
 
 
 



K bodu 5. Správa z kontroly hl. kontrolórky za 2. polrok 2022 
Správu predložila referentka obecného úradu. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 2/17/2023 
 

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 II. polrok 2022 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:     Bc. Buber 
 
 
 
 
K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2022 
Predložila referentka obce. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 2/18/2023 
 

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 o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022. 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Bc. Buber 
 
 
 
 
K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 
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. 2/19/2023 
 

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. 1/2023. 

 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Bc. Buber 
 
 
 
 
K bodu 8. Schválenie spolufinancovania pri výstavbe kanalizácie 
Vystúpil starosta obce. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom vyhlásila výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 
Aktivita: F2 Verejná kanalizácia. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 
predstavuje 100 000,00 EUR. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %. 
Obec sa zapojila do tejto výzvy zapojila v rámci projektu „Horňa – kanalizácia – 1. etapa“. 
Poslanci schválili spolufinancovanie projektu. 
 

 
Uznesenie č. 2/20/2023 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
 
schvaľuje 
spolufinancovanie minimálne 5 % na projekt: „Horňa – kanalizácia – 1. etapa“ v rámci výzvy 
Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom. 
 
 

 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný:     Bc.  Buber 
 
 
 
 
K bodu 9a) Výsledok verejného obstarávania projektu Horňa – kanalizácia – 1. etapa  
Predložil starosta obce. Obec Horňa ako verejný obstarávateľ vyhlásila súťaž na predmet 
zákazy „Horňa – kanalizácia 1. etapa. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo 



Vestníku verejného obstarávania č. 234/2022 pod číslom 45825 –WYP zo dňa 31.10.2022. Na 
základe vyhodnotenia ponúk je úspešným uchádzačom spoločnosť NOVICOM s.r.o., Slivník 
61 a jeho ponuka zároveň splnila všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na 
predmet zákazky. Na druhom mieste sa umiestnila EUROVIA SK, a.s., Košice.  

 
Uznesenie č. 2/21/2023 

 
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 projektu Horňa – kanalizácia – 1. etapa. 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Bc. Buber 
 
 
 
K bodu 9b) uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom 
Návrh zmluvy o dielo predložil starosta obce. 

 
 

Uznesenie č. 2/22/2023 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom NOVICOM s.r.o. na realizáciu projektu 
„Horňa – kanalizácia 1. etapa“.  
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Bc. Buber 
 
 
 
 
K bodu 10. Vysporiadanie pozemku pod obecným cintorínom zámenou 
Starosta obce navrhol spôsob vysporiadania pozemku pod obecným cintorínom vo vlastníctve 
pána Miroslava Bučka za obecný pozemok podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



Uznesenie č. 2/23/2023 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
spôsob prevodu vlastníctva obce Horňa zámennou zmluvou v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámenou pozemkov 
obec získa pozemok na cintoríne, pritom sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. 

 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, Ing. Novotná, Matej 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Bc. Buber 
 
 
 
 
K bodu 11. Zverenie majetku obce do správy VVS, a.s. 
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy 
majetku verejnej kanalizácie. Predmetom zmluvy je dohoda o spôsobe a podmienkach 
prevzatia výkonu správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho 
majetku vlastníka – miestnych rozvodov verejnej kanalizácie v obci Horňa organizáciou VVS, 
a.s. 
 

Uznesenie č. 2/24/2023 
 

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

 

a)  prerokovalo  

- bez pripomienok 
  

b)  schvaľuje 

       1. zverenie majetku obce do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 349 502,36,- € s 
DPH 

       2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

 

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



K bodu 12. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 16:35 hod. 
 
 
 

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

                      starosta obce             

 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Novotná            ........................................ 

Matej            ........................................ 


