
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 17.08.2018    
 

Prítomní:  Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak 

                  Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Bc. Ján Šalapka, Martin Ďačko                       

 
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. Schválenie programu 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslanci nemali žiadne pripomienky 
a dodatky k predloženému programu. 
 
 

Uznesenie č. 13/2018 
 

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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesenia  
5. Výročná správa a správa audítora za rok 2017 
6. Rozpočtové opatrenie č. 1 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2018 
9. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, utvorenie volebných obvodov a určenie 

pracovného úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie 2018-2022 
10. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti – Juraj Macik 
11. Diskusia – rôzne 
12. Záver 
 

Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Jána Šalapku a Annu Hvižďákovú, za 
zapisovateľa: Jana Rybnická 



Uznesenie č. 14/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesenia 
Predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli 
splnené. 

 
Uznesenie č. 15/2018 

 
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, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 5. Výročná správa a správa audítora za rok 2017  

Výročnú správu a správu audítora predložil starosta obce, ktorý oboznámil poslancov, že súlad 
výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2017 bol overený audítorom. Výročná správa obsahuje 
najmä informácie o vývoji účtovnej jednotky z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva, o stave 
v ktorom sa nachádza, hospodársky výsledok a ďalšie dôležité informácie. Podľa názoru nezávislého 
audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horňa k 31. 
decembru 2017 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. Obecné zastupiteľstvo túto správu berie na vedomie. 

 
Uznesenie č. 16/2018 

 
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) správu audítora za rok 2017 

b) výročnú správu za rok 2017 



 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 
K bodu 6.  Rozpočtové opatrenie č. 1 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1, pričom vysvetlila základné 
zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie schválili.  
 

 
Uznesenie č.17/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 1 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Ďačko, Hvižďáková, Šalapka   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 7. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018 
Hlavná kontrolórka Agáta Mižáková predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej činnosti za I. 
polrok 2018 pričom spomenula nedostatky ohľadom dodržiavania pokladničného limitu. OZ túto 
správu po prejednaní vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 18/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

a) berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018 
 

b) poveruje 
starostu obce previesť nadlimitné finančné prostriedky z pokladne na bankový účet 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
K bodu 8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2018  
Na zasadnutí OZ kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s návrhom a bez ďalších doplnení návrh kontrolnej činnosti 
jednohlasne schválili. 



 
Uznesenie č. 19/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2018 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   

 
 

K bodu 9. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, utvorenie volebných obvodov 
a určenie pracovného úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie 2018-2022 

 
Vystúpil starosta obce a oboznámil poslancov o povinnosti určiť na nasledujúce volebné obdobie 
počet poslancov, utvorenie volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu obce pred blížiacimi 
sa komunálnymi voľbami. Poslanci jednohlasne určili počet poslancov 5, volebný obvod 1 a rozsah 
výkonu funkcie starostu obce na 100%. 

 
 

Uznesenie č. 20/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa  
 
určuje 
v súlade s §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na celé nasledujúce volebné obdobie 
2018-2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce: 5, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom 
obvode. 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 
 
 

Uznesenie č. 21/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa  
 
určuje 
v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok 100 % 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa:      - 



K bodu 10. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti – Juraj Macik  
Poslanci boli informovaní o žiadosti ktorá bola podaná na obecný úrad od Mgr. Juraja Macika. 
Predmetom žiadosti je záujem o obecný pozemok - parcela E KN č. 818/1 – ostatné plochy o výmere 
414 m2. Poslanci sa dohodli pozemok nepredať. 

 
 

Uznesenie č. 22/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 

neschvaľuje 
odpredaj pozemku, parcela E-KN č. 818/1 ostatné plochy o výmere 414 m2  Mgr. Jurajovi Macikovi 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   

 
 

K bodu 11. Diskusia – rôzne 
Informácia o stavbe amfiteátra 
Diskusiu otvoril starosta obce a informoval poslancov o stavbe amfiteátra.  Dodávateľ žiada uhradiť 
faktúru za práce naviac vo výške 6157,98 €, pričom nebol podpísaný žiadny dodatok ohľadom prác 
naviac. Poslanci navrhujú čo v najkratšom čase jednať s právnikom a stavebným dozorom.   

 
Uznesenie č. 23/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
poveruje 
starostu obce jednať s právnikom a so stavebným dozorom ohľadom stavby amfiteátra. 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 
Smernica o používaní a evidovaní pečiatok na obecnom úrade 
Predniesla pracovníčka obce. Informovala prítomných, že smernica bola vypracovaná v zmysle 
Ústavy SR a zákona Národnej rady č. 63/1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich 
používaní, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a zákona č. 416/2001 o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Poslanci túto smernicu vzali na 
vedomie. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 24/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
smernicu o používaní a evidencii pečiatok na Obecnom úrade v Horni 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
 
 
 
K bodu 12. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie uzavrel. 
 
 
 
Zapísala:  Jana Rybnická                                           ......................................                                                       

                             starosta obce 
         

 

                      

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

Anna Hvižďáková                         ........................................ 


