
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 19.09.2022    

Prítomní:  Starosta obce: Ján Varga 

 Poslanci: Mgr. Pavol Balog, PhDr. Jarmila Doričová, 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 Mgr. Pavla Baloga a Martina Ďačka. 

 
 
K bodu 2. Schválenie programu obce  
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Správa audítora a výročná správa za rok 2021 
5. Rozpočtové opatrenie č. 02/2022 
6. Informácia o verejnom obstarávaní  
7. Úcta k starším 09.10.2022 
8. Správa z finančnej kontroly z PPA 

     9.     Záver 

 
 

Uznesenie č. 20/2022 
 

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 audítora a výročná správa za rok 2021 
5. Rozpočtové opatrenie č. 02/2022 
6. Informácia o verejnom obstarávaní  
7. Úcta k starším 09.10.2022 
8. Správa z finančnej kontroly z PPA 

      9.    Záver 

 

 

 

 



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

Uznesenie č. 21/2022 
 

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, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
K bodu 4. Správa audítora a výročná správa za rok 2021 

Výročnú správu a správu audítora predložila referentka obecného úradu, ktorá oboznámila 
poslancov, že súlad výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2021 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 2021 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.22/2022 

 
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 2021 
b) výročnú správu za rok 2021 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 



K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 02/2022 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 02/2022, pričom 
vysvetlila základné zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové 
opatrenie schválili. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 23/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 02/2022 uvedené v prílohe. 

 
 
Hlasovanie:    
Za:  Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
 
K bodu 6. Informácia o verejnom obstarávaní  
Predložil starosta obce. Dňa 11.08.2022 bola Obcou Horňa vyhlásená výzva na predkladanie 
ponúk na zákazku: Zabezpečenie VO na zákazku „Horňa – kanalizácia 1. etapa, Objekt 01 – 
SO Kanalizácia (Zberač A, Stoka AA)“. Lehota na doručenie ponúk bola 26.08.2022 do 11:15 
hod. Na obecný úrad boli doručené 3 cenové ponuky – Ultima Ratio, s.r.o. Liptovský Mikuláš, 
RamontBuilding s.ro., Abranovce a ELENA, a.s. Košice - Juh. Všetci uchádzači splnili 
stanovené podmienky. Ponuka od firmy Ultima Ratio, s.r.o. bola s najnižšou cenou za celý 
predmet zákazky a tak sa umiestnila na 1. mieste. 
 

 
Uznesenie č. 24/2022 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa 
 
berie na vedomie 
výsledok verejného obstarávania: Zabezpečenie VO na zákazku: „Horňa – kanalizácia 1. 
etapa, Objekt 01 – SO Kanalizácia (Zberač A, Stoka AA)“. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
 
 
 
 



K bodu 7. Úcta k starším 09.10.2022 
V tomto bode vystúpil starosta obce. Informoval poslancov o plánovanom podujatí v rámci 
mesiaca október – úcta k starším, ktoré sa bude konať dňa 09.10.2022. 

 
 

Uznesenie č. 25/2022 
 

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 podujatí Úcta k starším dňa 09.10.2022. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
 
K bodu 8. Správa z finančnej kontroly z PPA 
Správu z finančnej kontroly predložil starosta obce. 
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe preverenia auditného zistenia vykonala 
opakovanú kontrolu hospodárnosti projektu: Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie 
a údržba obecných plôch v obci Horňa. Pri výkone kontroly identifikovala niekoľko tovarov, 
ktorých cena bola neprimeraná v porovnaní s cenami z voľne dostupných internetových 
zdrojov. Obec dňa 17.06.2022 podala voči návrhu správy odvolanie. PPA vyčíslila neoprávnené 
výdavky v sume 18 222,00 EUR, ktoré je obec povinná vrátiť do 24.10.2022. Starosta nesúhlasí 
s vrátením finančnej čiastky a predmetnú záležitosť bude riešiť súdnou cestou.  
 
 

Uznesenie č. 26/2022 
 
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 z finančnej kontroly z PPA. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 
Zdržal sa: -   
Neprítomný:      Buber 
 
 
 
 
 



K bodu 9. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:00 hod. 
 
 
 
 

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

                      starosta obce             

Overovatelia: 
Mgr. Pavol Balog            ........................................ 

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

 

 


