
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 22.10.2020    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril Ján Varga starosta obce o 17:00 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  
Starosta obce predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
 

Uznesenie č. 22/2020 
 

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. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2020 
5. a) Prijatie návratného zdroja financovania z MFSR 

b) stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 
zdrojov financovania 

6. Prevádzkový poriadok detského ihriska 
7. Možnosť vybudovania nabíjacej elektrostanice  
8. Kontajner na zber šatstva 
9. Údržba verejných priestranstiev v zimnom období 
10. Záver 

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



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

Uznesenie č. 23/2020 
 

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 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Ing. Novotná 
 
 
K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2020  
Starosta obce predložil na rokovanie OZ správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. 
polrok 2020. OZ túto správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 
 

Uznesenie č. 24/2020 
 

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 I. polrok 2020 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Ing. Novotná 

 
 
 

 
K bodu 5a) prijatie návratného zdroja financovania z MFSR 
Vystúpil starosta obce. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku došlo k výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb dôsledkom pandémie COVID-19, obec má možnosť žiadať Ministerstvo 
financií o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc. Maximálna výška finančnej výpomoci pre 
našu obec je 4208 Eur. Doba splácania je stanovená od roku 2024 do roku 2027. Poslanci 
schválili prijatie návratného zdroja financovania v sume 4200 Eur s ročnými splátkami 1050 
Eur. 

 



K bodu 5b) stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania 
Predložil starosta obce. Hlavná kontrolórka vypracovala stanovisko k dodržaniu podmienok na 
prijatie návratnej finančnej výpomoci. Na základe výsledku preverenia podmienok pre prijatie 
bezúročnej návratnej výpomoci, konštatovala, že obec spĺňa zákonom stanovené podmienky.   

 
Uznesenie č. 25/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Horňa v súlade s § 11 ods. 4 písme. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
obecnom zriadení v z.n.p s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.  
 
 
I.  berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 
 
II.   konštatuje 
že obec spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania 
 
III.  schvaľuje 
a) Prijatie návratného zdroja financovania v celkovej výške 4200 Eur, s ročnými splátkami 

1050 Eur 
b) Použitie návratného zdroja financovania na úhradu bežných výdavkov, a to úhradu 

výdavkov na mzdy a odvody 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Ing. Novotná 
 
 
K bodu 6. Prevádzkový poriadok detského ihriska 
Predložil starosta obce a oboznámil poslancov o vypracovaní prevádzkového poriadku 
verejného detského ihriska v našej obci. Prevádzkový poriadok je v súlade so zákonom č. 
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a STN EN 1176 zariadenia a povrch 
detských ihrísk. Tento prevádzkový poriadok je účinný od 01.11.2020.  

 
 

Uznesenie č. 26/2020 
 

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

 



Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Ing. Novotná 
 
 
K bodu 7. Možnosť vybudovania nabíjacej elektrostanice 
Starosta obce oboznámil poslancov, že Ministerstvo hospodárstva SR, vyhlásilo výzvu na 
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, s poskytnutím dotácie v sume 
5000 Eur, pričom spoluúčasť obce je 263 Eur. Poslanci takúto možnosť vzali na vedomie. 
 
 

Uznesenie č. 27/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
možnosť vybudovania nabíjacej elektrostanice 

 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Ing. Novotná 
 
 
 
K bodu 8. Kontajner na zber šatstva 
Vystúpil starosta obce. Informoval poslancov o uzatvorení zmluvy o spolupráci pri zbere 
šatstva. Oprávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu šatstva a textílie v obci vo svojej zbernej 
nádobe, ktorá bude umiestnená na mieste odsúhlasenej obcou Horňa a to pre spol. MMPR, s.r.o, ktorá 
bude vykonávať zhodnotenie a zneškodňovanie uvedených zložiek. Po pretriedení a prečistení budú 
následne poskytované charitám, detským domovom a útulkom pre zvieratá. Cena za túto službu je 180 
Eur ročne.  
 
 

Uznesenie č. 28/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zbere šatstva 

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



K bodu 9. Údržba verejných priestranstiev v zimnom období 
Starosta predniesol viacero alternatív riešenia údržby verejných priestranstiev v zimnom 
období a potrebu materiálneho zabezpečenia v závislosti od vzniknutej poveternostnej situácie. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípadný nákup posypového materiálu, reťazí a zadnej 
radlice za malotraktor. 
 
 

Uznesenie č. 29/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
prednesený návrh riešenia údržby verejných priestranstiev v zimnom období. 

 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber, Ing. Novotná 
 
 
 
K bodu 10. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:00 hod. 
 

 

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

                      starosta obce             

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

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

 


