
Zápisnica  

z 3. zasadania OZ v Horovciach, konaného dňa 17.05.2018 o 17:00hod. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Informácia starostu o dianí v obci 

5. Záverečný účet obce za rok 2017 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ obce 

7. Zmena rozpočtu 

8. Návrh na odsúhlasenie „Zámennej zmluvy“ medzi COOP Jednota Trenčín a Obcou Horovce 

9. Preklenovací úver – schválenie prekl. úveru od Prima banky na úhradu faktúr za rekonštrukciu 

MK v časti Luhy 

10. Návrh starostu obce na usporiadanie vzťahu k budove ŠK Tatran, s. č. 302 (platba el. energie, 

nájom) 

11. Návrh na odpredaj budovy s. č. 256 (zberný dvor) 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou zaslanou elektronickou poštou. 

Hlasovanie počas rokovania bolo verejné.  

K bodu 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce p. Milan Velas, ktorý privítal prítomných 

poslancov. Konštatoval, že všetci poslanci boli na zasadnutie včas pozvaní. Ďalej 

skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov, čo znamená, že OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2:   Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení  p. Ing. Ferdinand Kováčik a p. J. Kováčik, 

za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá a schválená Ing. Katarína Chupáčová, za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Mgr. Pavol Mičuda, p. Ľudmila 

Bieliková. 

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia -  starosta obce skonštatoval, že 

na poslednom zasadnutí neboli udelené žiadne úlohy.  

 

K bodu 4: Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o dianí v obci od posledného zasadnutia:  

- Kultúrne podujatia – Stavanie mája, Deň matiek, Ruženec pri kaplnke  

- Príprava kultúrnej akcie – Horovecké hody 

- Hasenie požiaru – pochvala hasičom 

- Nejasnosť okolo ŠK Tatran Horovce 

- Vybudovaná cesta v Luhoch, nájazd na mostík 

- Bioplyn 2,3 – prekrytie koncových skladov  

- Prebiehajúce výberové konanie na dodávateľa prác – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

- Podanie žiadosti na dotáciu – vybudovanie plochy pri kultúrnom dome 

- Žiadosti na kanalizačné prípojky (kanalizácia – riešenie s Dulovom) 

- Odkúpenie pozemku pre potreby zberného dvora (2 obecné cesty – v budúcnosti by obec 

chcela tieto pozemky odkúpiť)  



- Konanie ohľadom územného plánu s odborom opravných prostriedkov – vyhodili 3 pozemky 

pod bytovú výstavbu (vysoká bonita pôdy) – Za kostolom, Pod kostolom, Zelničky 

- Kontrola zo ŽP – úprava smetiska pri kostole 

- Kontrola detských ihrísk.  

 

K bodu 5:  Starosta obce predstavil stručne Záverečný účet obce za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo 

ho schválilo bez výhrad.  

Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 6: Hlavná kontrolórka obce predstavila Stanovisko k záverečnému účtu obce Horovce za rok 

2017. 

 

K bodu 7: Ekonómka Ing. Katarína Chupáčová predĺžila OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 5 a na 

vedomie rozpočt. opatrenie č. 1,2,3,4. 

 

K bodu 8: Starosta obce Milan Velas predložil OZ návrh Zámennej zmluvy medzi COOP Jednota  

Trenčín a Obcou Horovce ( viď Zámenná zmluva). 

 

K bodu 9: Z dôvodu prechodného nedostatku finančných prostriedkov starosta obce Milan Velas 

predložil OZ návrh na čerpanie finančných prostriedkov z úveru od Prima banky na úhradu 

faktúr za rekonštrukciu MK v časti Luhy vo výške 77 266,92 Eur, ktoré budú preplatené 

PPA. 

 

K bodu 10: Starosta obce predstavil návrh uzavrieť zmluvu s budúcim predsedom ŠK Tatran Horovce 

o nájme budovy ŠK Tatran, s. č. 302 a následnom platení elektrickej energie.  

 

K bodu 11: Návrh na odpredaj budovy č. 256 (zberný dvor) je v riešení. 

 

K bodu 12: Diskusia:  

- hlavná kontrolórka obce predstavila plán činnosti na II. polrok 2018 – schválený, 

- p. F. Kováčik – sa pýtal, aký je stav kompostišťa, 

- p. Mičuda – hovoril, že je dôležité v prvom rade ohradiť kompostište, ďalej vravel o stretnutí 

OZT Ostrá hora Horovce a KST Horovce s kultúrno-športovou komisiou, tiež odporúčal kúpiť 

priestorové mikrofóny a spomenul brigádu v ulici „Ku Kováčikovi“, 

- p. Staňo sa pýtal, kedy bude Bioplyn nadkrývať koncové sklady, kvôli pretrvávajúcemu 

smradu v obci. 

 

K bodu 13: Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie, ktorého znenie prítomní 

poslanci hlasovaním schválili – za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 14: Na záver starosta obce poďakoval za účasť prítomným poslancom a zasadanie OZ ukončil.  

 

Zapísala: Ing. Katarína Chupáčová 

 

Overovatelia: Mgr. Pavol Mičuda 

  

            Ľudmila Bieliková 

 

v Horovciach, dňa 17.05.2018                Milan Velas 

                   starosta obce 


