
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, 

konaného dňa 07.12.2018    
 
 

Prítomní:  Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak 

                 Novozvolený starosta: Ján Varga 

 Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Bc. Ján Šalapka, Martin Ďačko, PhDr.                                     
Jarmila Doričová, Mgr. Pavol Balog, Ing. Melánia Novotná 

                       

Ďalší prítomní: Jana Rybnická, Milena Ďačková 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvoril Ing. Slavomír Pšak, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. 
Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Martina Ďačka a Mareka Bubera, za 
zapisovateľku: Janu Rybnickú. 

 
Uznesenie č. 44/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
Predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Milena Ďačková. Oboznámila 
prítomných o priebehu a výsledku komunálnych volieb, ktoré sa konali 10.11.2018. Následne 
odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného 
zastupiteľstva. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 45/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie  
výsledky voľby starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva. 
 



Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 4. Zloženie sľubu starostu obce 
V tomto bode vystúpil novozvolený starosta obce, ktorý do rúk predchádzajúceho starostu obce 
zložil sľub v tomto znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Sľub bol potvrdený podpisom na 

osobitnom liste, ktorý je prílohou zápisnice. Potom doterajší starosta odovzdal novozvolenému 

starostovi insígnie. 

 
Uznesenie č. 46/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
konštatuje 
že novozvolený starosta obce Ján Varga, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Buber, Hvižďáková, Šalapka, Ďačko  
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub v tomto znení: „Sľubujem na svoju 

česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri 

výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.“ Sľub je prílohou zápisnice. Následne starosta obce oboznámil 

prítomných, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, pričom bola dodržaná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. 

 
Uznesenie č. 47/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
konštatuje 
že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: Mgr. Pavol Balog,  Marek Buber, Martin Ďačko, PhDr. Jarmila 
Doričová, Ing. Melánia Novotná 
 



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

Zdržal sa: -   

 

 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
Novozvolený starosta obce Ján Varga predniesol príhovor. 
 
 

Uznesenie č. 48/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Horňa v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
vystúpenie novozvoleného starostu obce Jána Vargu. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná  
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Návrh programu prečítal starosta obce, poslanci nemali žiadne doplňujúce body do programu 
obce. Program bol jednohlasne schválený. 
 
 

Uznesenie č. 49/2018 
 

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

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
4. Zloženie sľubu starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 
10. Diskusia a rôzne 

     11.  Záver 



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

Zdržal sa: -   

 
 
 
K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Návrh na poslanca ktorý bude zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo predložil starosta obce 
Ján Varga. Poslanci s návrhom súhlasili. 
 

 
Uznesenie č. 50/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
poveruje 
poslanca Mgr. Pavla Baloga, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná 
Proti:   - 

Zdržal sa: -   

 
 
K bodu 9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 
Predložil starosta obce. Navrhol v obci zriadiť 2 obecné komisie a to komisiu na ochranu 
verejného záujmu s počtom členov 5 z toho 5 poslancov a inventarizačnú komisiu v zložení: 
predseda: Ing. Melánia Novotná, členovia: Mgr. Pavol Balog a Martin Ďačko.  

 
 

Uznesenie č. 51/2018 
 

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

a) Zriaďuje  
komisiu na ochranu verejného záujmu 
 

b) Volí   
a) Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Martin Ďačko 
b) Členov komisie:  poslancov:     Ing. Melánia Novotná 

                             PhDr. Jarmila Doričová 
                             Mgr. Pavol Balog 
                             Marek Buber 

 
 



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

Uznesenie č. 52/2018 
 

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

a) Zriaďuje  
inventarizačnú komisiu 
 

b) Volí  
a) Predsedu inventarizačnej komisie: Ing. Melánia Novotná 
b) Členov komisie: poslancov:  Mgr. Pavol Balog 

                                             Martin Ďačko 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
K bodu 9. Diskusia a rôzne 
Informácia o zostatok na účtoch a pokladni k 7.12.2018. 
Informáciu podala pracovníčka obecného úradu Jana Rybnická. Oboznámila všetkých o 
stavoch na účtoch v bankách ako aj v pokladni. 
 
 

 Uznesenie č. 53/2018 
 

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 zostatkoch na účtoch a v pokladni k 07.12.2018. 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
 
 
 
 
 



K bodu 9. Diskusia a rôzne 
Rozpočtové opatrenie č. 4 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 4, pričom vysvetlila 
základné zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti. Poslanci rozpočtové opatrenie schválili. 
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 54/2018 
 

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. 4 
 
 
Hlasovanie:    
Za: Mgr. Balog, Buber, Ďačko, PhDr. Doričová, Ing. Novotná   
Proti:   -  
Zdržal sa: -   
 
  
K bodu 12. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

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

                      starosta obce             

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

Marek Buber                         ....................................... 


