
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Horňa, 

konaného dňa 07.12.2017    
 

Prítomní:  Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak 

                  Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Ján Krištof, Bc. Šalapka                       

 
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 4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Jána Šalapku a Mareka Bubera a za zapisovateľku 
Janu Rybnickú. 

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

Zdržal sa: -   

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Horňa 
schvaľuje 
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.    
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia  
4. Schválenie programu zasadnutia 
5. Žiadosť o odpredaj pozemku  - Juraj Macik 
6. Návrh plánu kotrolnej činnosti na I. polrok 2018 
7. A) návrh rozpočtu obce na roky 2018 -2020 

b) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
8.      Rozpočtové opatrenie č. 2 

     9.      Diskusia – rôzne 
10.    Záver 

 
 

 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 



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

 
Uznesenie č. 27/2017 

 
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, Krištof, Šalapka 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
 
 
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Macik 
Vystúpil starosta obce, ktorý uviedol, že žiadosť bola podaná na Obecný úrad dňa 20.09.2017. 
Poslanci sa oboznámili s obsahom žiadosti a žiadosť jednohlasne neschválili. 
 
 
 

Uznesenie č. 28/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
neschvaľuje 
odpredaj obecného pozemku - parcela registra E č. 818/1 ostatné plochy o výmere 414 m2 Mgr. 
Jurajovi Macikovi 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Krištof, Šalapka  
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
 
 
 
K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

Na zasadnutie OZ hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2018. Obecné zastupiteľstvo tento predložený návrh podrobne prejednalo a jednohlasne schválilo bez 
pripomienok. 

 
 
 



Uznesenie č. 29/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková,  Krištof, Šalapka 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   

 
 
 
 

K bodu 7. a) Návrh rozpočtu obce na roky 2018 -2020 
Starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 
a 2020 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet je zostavený ako 
prebytkový. Obecné zastupiteľstvo sa podrobne oboznámilo s týmto návrhom a poslanci rozpočet 
schválili. 
 

 
 
 

Uznesenie č. 30/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) schvaľuje 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na rok 2018  
 

b) berie na vedomie 
rozpočet obce na úrovni hlavných kategórií na roky 2019-2020  
 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Ďačko, Krištof, Šalapka 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 7 b) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie OZ stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu 
viacročného rozpočtu na roky 2019-2020, ktorým odporúča OZ návrh rozpočtu schváliť. Obecné 
zastupiteľstvo po prejednaní vzalo stanovisko na vedomie. 
 

Uznesenie č.31/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018-2020 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Hvižďáková, Krištof, Šalapka   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 2 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 2, pričom vysvetlila základné 
zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie schválili.  
 

 
Uznesenie č.32/2017 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Hvižďáková, Krištof, Šalapka   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
K bodu 9. Diskusia – rôzne 
 
 
Informácia o podaní žiadosti 
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov, že obec vstupuje do výzvy Rady vlády pre 
prevenciu kriminality na rok 2018 a podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektov 
v oblasti prevencie kriminality. Žiadosť bude podaná na Okresný úrad Košice. 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 33/2017 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie 
kriminality 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Krištof, Šalapka 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
K bodu 10. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Zapísala:  Jana Rybnická                                           ......................................                                                       

                             starosta obce 
                              

Overovatelia: 
Bc. Ján Šalapka                       ........................................ 

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

 

 


