
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 07.04.2021    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

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

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická 

 
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 Mareka Bubera a Martina Ďačka. 

 
K bodu 2. Schválenie programu obce  
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Delimitačný protokol  
5. Znalecký posudok na Areál futbalového ihriska 
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DHZ obce Horňa 
7. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2020 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

8.      Majetkové priznanie 

9. Záver 
 

 
Uznesenie č. 08/2021 

 
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. Delimitačný protokol  
5. Znalecký posudok na Areál futbalového ihriska 
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DHZ obce Horňa 
7. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2020 

              b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

8. Majetkové priznanie 

9. Záver 
 



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

Uznesenie č. 09/2021 
 

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, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
 
K bodu 4. Delimitačný protokol 
Starosta obce v tomto bode rokovania predložil protokol o prechode vlastníckeho práva 
Slovenskej republiky k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce. Predmetom prechodu do 
výlučného vlastníctva je inžinierska stavba: Areál futbalového ihriska. Poslanci tento protokol 
schválili. 

 
 

Uznesenie č. 10/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
Protokol o prechode vlastníckeho práva Slovenskej republiky k nehnuteľnému majetku do 
vlastníctva obce, spísaný na základe § 14 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zo dňa 29.07.2018, ktorého predmetom je Areál futbalového ihriska. 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
 
 



K bodu 5. Znalecký posudok na Areál futbalového ihriska 
Predložil starosta obce. Oboznámil poslancov, že znalec Ing. Bc. Tichomír Bucsko vypracoval 
znalecký posudok na Areál futbalového ihriska, pričom určil všeobecnú hodnotu pozemkov za 
účelom vysporiadania vlastníctva. Poslanci tento posudok vzali na vedomie. 
 
 

Uznesenie č. 11/2021 
 

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

a) znalecký posudok na Areál futbalového ihriska  
b) všeobecnú hodnotu pozemkov 0,1147 € bez DPH/m2   

 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
 
K bodu 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DHZ obce Horňa 
Na zasadnutí OZ starosta obce, predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre subjekt 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Horňa.  
 
 

Uznesenie č. 12/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre: 
 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Horňa vo výške 2000 € 

 
 

Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: Buber   
Neprítomný:      - 
 
 
 
K bodu 7a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2020  
Starosta predložil poslancom na rokovanie návrh Záverečného účtu za rok 2020. Záverečný 
účet podrobne hodnotí plnenie rozpočtu za rok 2020. V ďalšej časti hodnotí tvorbu a použitie 
rezervného fondu a sociálneho fondu. Vzhľadom na kladný výsledok navrhuje OZ schváliť 



Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo návrh 
záverečného účtu a celoročné hospodárenie jednohlasne schválilo bez výhrad a zároveň 
schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a následne 
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. 

 
 

Uznesenie č. 13/2021 
 

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

a) schvaľuje 
1) záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 970,20 €. 
3) použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 
 

b)  berie na vedomie 
schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 948,90 € 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
K bodu 7b) Stanovisko k záverečnému účtu  
Na zasadnutí OZ starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného 
účtu za rok 2020. V stanovisku hodnotila náležitosti návrhu záverečného účtu obce, údaje o 
plnení rozpočtu a aktíva pasíva. Po zhodnotení horeuvedených náležitostí hlavná kontrolórka 
obce „odporúča OZ schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.“ 
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo stanovisko k záverečnému účtu berie 
na vedomie. 

Uznesenie č. 14/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020. 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
 



K bodu 8. Majetkové priznanie 
Komisia o ochrane verejného záujmu preskúmala predložené majetkové priznanie starostu 
obce. Komisia vyhlásila, že majetkové priznanie starostu obce bolo podané v súčinnosti so 
zákonom č. 257/2004 Z.z. a jeho náležitosti spĺajú všetky podmienky určené zákonom. OZ 
berie majetkové priznanie starostu obce na vedomie.  

 
Uznesenie č. 15/2021 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
podanie majetkového priznania starostu obce za rok 2020 
 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
 
K bodu 9. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 18:15 hod. 
 
 

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

                      starosta obce             

Overovatelia: 
Marek Buber            ........................................ 

Martin Ďačko           ........................................ 

 

 


