
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 31.08.2020    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

 Poslanci: PhDr. Jarmila Doričová, Marek Buber, Mgr. Pavol Balog, 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. a) výročná správa 

b) správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019 
5. Prehodnotenie výšky príspevku na stravovanie dôchodcov 
6. Spôsob a možnosti zberu BRO – zákon č. 460/2019 
7. Záver 

 
Uznesenie č. 17/2020 

 
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. a) výročná správa 

b) správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019 
5. Prehodnotenie výšky príspevku na stravovanie dôchodcov 
6. Spôsob a možnosti zberu BRO – zákon č. 460/2019 
7. 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. 18/2020 
 

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, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
K bodu 4. Výročná správa za rok 2019 a správa nezávislého audítora  

Výročnú správu a správu audítora predložila referentka obecného úradu, ktorá oboznámila 
poslancov, že súlad výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019 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 2019 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. 19/2020 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
 
a) správu audítora za rok 2019 

b) výročnú správu za rok 2019 

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

 
 
 
 

 



K bodu 5. Prehodnotenie výšky príspevku na stravovanie dôchodcov  
Vystúpil starosta obce. Vzhľadom k tomu, že doterajší dodávateľ stravy pre dôchodcov ukončil 
poskytovanie služieb k 31.08.2020, obec vykonala prieskum u občanov, ktorí rozhodli o 
novom dodávateľovi. Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku 0,99 € za jeden obed 
a zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie. 

Uznesenie č. 20/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
a) berie na vedomie 
výber dodávateľa: Reštaurácia Pohoda, Komenského 24, Sobrance 
 
b) schvaľuje 

1. príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 0,99 € za jeden obed, s účinnosťou od 
01.09.2020. 

2. zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 
dôchodku. 

 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
K bodu 6. Spôsob a možnosti zberu BRO – zákon č. 460/2019 
Predniesol starosta obce. Zákon č. 460/2019 upravuje podmienky nakladania s biologicky 
rozložiteľným kuchynským odpadom a jeho výnimky.  Od 01.01.2021, ak obec preukáže, že 
100 % domácností kompostuje kuchynský odpad, nemusí zabezpečiť jeho zber. 
 
  

Uznesenie č. 21/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie  
zmenu zákona č. 460/2019 a možnosti zberu kuchynského odpadu. 

 
 

Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      - 
 
 
K bodu 7. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 17:00 hod. 



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

                      starosta obce             

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

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

 


