
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 10.12.2021    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

 Poslanci: Mgr. Pavol Balog, Martin Ďačko, PhDr. Jarmila Doričová, Ing. Melánia 
Novotná  

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická, Agáta Mižáková 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril Ján Varga starosta obce o 16:00 hod. Privítal všetkých prítomných 
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce určil za 
zapisovateľku Janu Rybnickú a 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. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 
5. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2022 

b) Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet 2023 – 2024 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
7. Vysporiadanie pozemku na cintoríne 
8. Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby 
9. Žiadosť o poskytnutie dotácií na rok 2022  
10. Hromadná výsadba zelene v obci 
11. Virtuálny cintorín 
12. Odstúpenie od zmluvy s firmou COLAS Slovakia a.s. 
13. Záver 

 

Uznesenie č. 34/2021 
 

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 2022 
5. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2022 

b) Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet 2023 – 2024 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
7. Vysporiadanie pozemku na cintoríne 
8. Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby 
9. Žiadosť o poskytnutie dotácií na rok 2022  



10. Hromadná výsadba zelene v obci 
11. Virtuálny cintorín 
12. Odstúpenie od zmluvy s firmou COLAS Slovakia a.s. 
13. Záver 

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

Uznesenie č. 35/2021 
 

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: -   
Neprítomní:    Buber 
 
 
 
K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 
Na zasadnutí OZ kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
Obecné zastupiteľstvo tento predložený návrh podrobne prejednalo a jednohlasne schválilo bez 
pripomienok. 
 

Uznesenie č. 36/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 
 

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



K bodu 5a) Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024. Obecné zastupiteľstvo po prejednaní 
vzalo stanovisko na vedomie. 

 
Uznesenie č. 37/2021 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-2024. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:    Buber  
 
 
 
K bodu 5b) Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet 2023-2024 
Referentka obecného úradu predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na 
roky 2022, 2023 a 2024 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. 
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s týmto návrhom 
a poslanci rozpočet schválili. 

 
Uznesenie č. 38/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na rok 2022  
 

b) berie na vedomie 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na roky 2023 a 2024  
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Buber 
 
 
 
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 2 
Rozpočtové opatrenie č. 2, 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. 39/2021 
 

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 7. Vysporiadanie pozemku na cintoríne 
Vystúpil starosta obce. Obec podala žiadosť na SPF o vyjadrenie k prevodu časti pozemku 
E-KN parcela č. 690/1, ktorý je pod verejnoprospešnou stavbou – obecný cintorín. Predmetnú 
parcelu je možné vysporiadať podľa § 19 ods. 3 písmeno f) zákona č. 180/1995 Z.z odplatným 
prevodom. K riešeniu prevodu obec zabezpečuje geometrický plán na odčlenenie časti 
pozemku pod stavbou a znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty žiadaného pozemku. 
Poslanci informáciu o vysporiadaní pozemku vzali na vedomie. 

 
 

Uznesenie č. 40/2021 
 

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 vysporiadaní pozemku E-KN parcela č. 690/1 so Slovenským pozemkovým 
fondom. 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:    Buber 
 
 
 
K bodu 8. Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby 
Predložil starosta obce. Žiadosť bola doručená 06.12.2021 na obecný úrad. Predmetom žiadosti 
je vyjadrenie k umiestneniu stavby podľa predloženého projektu, 1 m od hranice obecného 
pozemku. Poslanci umiestnenie stavby schválili.  

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 41/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
 
schvaľuje 
umiestnenie stavby podľa projektu, 1 m od hranice pozemku. 

 
 

Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa:        Ďačko 
Neprítomní:    Buber 
 
 
 
K bodu 9. Žiadosť o poskytnutie dotácií na rok 2022  
Na zasadnutí OZ starosta obce, predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre Jednotu 
dôchodcov, ktorá pôsobí v našej obci. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných 
prostriedkov pre OFK v sume 800 €. 
 
 

Uznesenie č. 42/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Jednotu dôchodcov vo výške 800 €. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:    Buber  
 
 
 
K bodu 10. Hromadná výsadba zelene v obci 
Predložil starosta obce. Informoval poslancov o plánovanej výsadbe zelene na verejných 
priestranstiev v obci. Poslanci súhlasili s výsadbou. 

 
 

Uznesenie č. 43/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
hromadnú výsadbu zelene v obci. 
 



Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:    Buber  
 
 
 
K bodu 11. Virtuálny cintorín 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Predložil ponuku firmy 3W Slovakia s.r.o., ktorá ponúka 
softvér na prehliadanie virtuálnych máp pohrebiska.  
Užívateľovi je po pasportizácii odovzdaná kompletne naplnená databáza s fotografiami 
hrobových miest, portál na webovej stránke obce a mapa hrobových miest. 
 
 

Uznesenie č. 44/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
zriadenie virtuálneho cintorína v obci s dodávateľom 3W Slovakia s.r.o. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:    Buber  
 
 
 
K bodu 12. Odstúpenie od zmluvy s firmou COLAS Slovakia a.s. 
Starosta oznámil poslancom, že obec uzatvorila dohodu o skončení zmluvy s firmou COLAS 
Slovakia, ktorej predmetom je ukončenie zmluvy na dodávku stavebno-montážnych prác na 
stavbe Horňa – kanalizácia. 
 

Uznesenie č. 45/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
odstúpenie od zmluvy s firmou COLAS Slovakia a.s. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomní:    Buber  
 
 
 
K bodu 13. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 17:30 hod. 



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

                          starosta obce             

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

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

 


