ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 14. novembra 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: (podľa priloženej prezenčnej listiny): 9 poslancov
PROGRAM:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Komunikačný systém miestnych komunikácií - posúdenie
5. Zimná údržba ciest
6 Správa o výsledkoch kontrol
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
8. Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
9. Žiadosť o prenájom budovy bývalej Materskej školy
10. Žiadosť o prerokovanie potreby výstavby šatní na futbalovom ihrisku
11. Zmena textácie uznesenia č. 8/VI/8/19
12. Rozpočtové opatrenie č.8
13. Rôzne
14. Záver
Bod č. 1 Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Helena Mihalčinová.
Skonštatovala, že je prítomných 9 poslancov.
Poslanec PaedDr. Stanislav Dubrovčák navrhol zmenu a doplnenie programu.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje zmenu programu rokovania obecného
zastupiteľstva: dopĺňa sa bod č. 10 Využitie budovy bývalej materskej školy a ostatné body
programu sa prečíslujú.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predloženú zmenu programu 9
poslancov.
UPRAVENÝ PROGRAM:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Komunikačný systém miestnych komunikácií - posúdenie
5. Zimná údržba ciest
6 Správa o výsledkoch kontrol
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
8. Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
9. Žiadosť o prenájom budovy bývalej Materskej školy
10. Využitie budovy bývalej materskej školy
11. Žiadosť o prerokovanie potreby výstavby šatní na futbalovom ihrisku
12. Zmena textácie uznesenia č. 8/VI/8/19
13. Rozpočtové opatrenie č.8
14. Rôzne
15. Záver

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce navrhla za mandátovú, návrhovú komisiu a
overovateľov zápisnice ako celok poslancov: PaedDr. Stanislava Dubrovčáka a Ing. Petra
Žoldáka.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje uvedený návrh.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod. 4. Komunikačný systém miestnych komunikácií - posúdenie
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala, že máme vypracovaný Komunikačný
systém miestnych komunikácií, tzv. pasport ciest. Je to posúdenie stavebno-technického stavu
miestnych komunikácií v obci, je potrebné sa zaoberať rekonštrukciou mostov a mostných
objektov a dať vypracovať posudok odborne spôsobilou osobou. Niektoré miestne
komunikácie nemajú dažďové odvodnenie a tým môže dochádzať k podmáčaniu spodnej
vrstvy vozovky, je potrebné zabezpečiť označenie výtlkov prenosným dopravným značením,
pokiaľ sa neopravia výtlky.
Peter Gorecký, poslanec ObZ upozornil, že napríklad tí, čo sa napájajú na vodu, majú dať do
pôvodného stavu vozovku, často tak nerobia a aj tým vznikajú nerovnosti na ceste, je treba
aby to potom skontroloval stavebný úrad.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že je potrebné určiť si harmonogram opráv
ciest a vyčísliť, čo nás to bude stáť.
Bod č. 5. Zimná údržba ciest
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala, že je potrebné sa zaoberať
systémovým riešením zimnej údržby ciest. Na odhŕňanie snehu z ciest máme zmluvu s p.
Ignačákom, posyp kamienkami robíme my a odhŕňanie snehu z chodníkov robí p. Korenko.
Mohla by to robiť všetko jedna firma. Je treba prehodnotiť zmluvu s p. Ignačákom, upraviť
cenu alebo vyhlásiť súťaž na zimnú údržbu ciest.
V rámci tohto bodu vystúpil p. Peter Ignačák a uviedol, že je potrebné aspoň zdvihnúť cenu
za odhŕňanie snehu. V roku 2014 bola cena 25,- eur a od vtedy sa nezvyšovala, navrhol zvýšiť
cenu na 30,- eur za hodinu. Ak by mal robiť všetko tak to niečo stojí, nemá stroje na strojný
posyp a ani kefu na odhŕňanie snehu z chodníkov. Musel by kúpiť stroje aspoň v hodnote
4000,- eur.
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce uviedol, že je potrebné vyhlásiť súťaž, alebo
minimálne zistiť viaceré cenové ponuky.
Bod č. 6. Správa o výsledkoch kontrol
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce uviedol, že skontroloval Rokovací poriadok
Obce Hôrka a je potrebné ho dať do súladu s platnou právnou úpravou, ďalej kontroloval
zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvárané od roku 2000 a je potrebné prehodnotiť
výšku nájomného a dať do súladu terminológiu v zmysle platnej právnej úpravy.

Skontroloval aj vyúčtovanie dotácie poskytnutej Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov, kde je potrebné dbať, aby predkladané doklady mali požadované náležitosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce informoval o uvedenom bode.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 8. Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že návrh VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom na území obce bol zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.10.2019 a zvesený
dňa 13.11.2019 bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 9. Žiadosť o prenájom budovy bývalej Materskej školy
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala, že Spišská katolícka charita si podala
žiadosť o dlhodobý prenájom budovy bývalej materskej školy.
Mgr. Ľubomír Bagár, zástupca Spišskej katolíckej charity informoval, že denný stacionár
ambulantného typu, ktorý je umiestnený v budove zdravotného strediska poskytuje služby
pre 12 prijímateľov, chceli by zvýšiť kapacitu zariadenia a boli si pozrieť budovu bývalej
školy a mali by záujem o prenajatie prízemia v tejto budove.
Emil Chovanec, poslanec ObZ sa pýtal, či je priestor v zdravotnom stredisku po krajčírke
voľný a či by im tento priestor v zdravotnom stredisku nevyhovoval, charita by mohla
predložiť nejakú štúdiu, aby sme videli ako to bude vyzerať.
Peter Gorecký, poslanec ObZ uviedol, že kultúrny dom by bol ideálnejší na stacionár.
Ing. Peter Žoldák, predseda komisie finančnej a správy majetku informoval, že na zasadnutí
dňa 12.11.2019 prerokovali žiadosť o dlhodobý prenájom budovy bývalej materskej školy
a neodporúčajú vyhovieť žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
žiadosť o dlhodobý prenájom budovy bývalej materskej školy Spišskej katolíckej charity,
Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje uvedený návrh.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.

Bod č. 10 Využitie budovy bývalej materskej školy
Ing. Peter Žoldák, predseda Komisie finančnej a správy majetku na základe prejednania
žiadosti o dlhodobý prenájom budovy bývalej materskej školy navrhuje ponechať budovu na
účel materskej školy, prípadne jaslí.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že je potrebné na základe evidencie
obyvateľstva zistiť počet detí, počet nevybavených žiadostí o prijatie do škôlky a zostaviť
rozpočet koľko by to stálo, potom môžeme dať oznam, aby sa prihlásili tí, ktorí budú chcieť
umiestniť detí v budove bývalej materskej školy a tento oznam bude uverejnený na našej
stránke a aj v materskej škole.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
odporúča
na základe stanoviska Komisie finančnej a správy majetku
ponechať budovu bývalej materskej školy na pôvodný účel vzhľadom na platnú legislatívu
o povinnej predškolskej dochádzke od 5 rokov veku dieťaťa, t.j. zriadiť ďalšie triedy
materskej školy, prípadne detské jasle pre deti do 3 rokov.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 11. Žiadosť o prerokovanie potreby výstavby šatní na futbalovom ihrisku
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala o žiadosti o prerokovanie potreby
výstavby šatní od TJ Baník Hôrka.
Ing. Peter Žoldák, predseda TJ Baník Hôrka informoval, že futbalisti bojujú o tieto šatne už
dlho, padá strecha, elektrina je nevyhovujúca, celkovo stav budovy je nevyhovujúci, sú to
staré unimobunky a stará budova obchodu.
Félix Harendarčík, poslanec ObZ poznamenal, že je treba to zahrnúť do rozpočtu
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce poznamenala, že mohli predložiť projekt, aby sme
vedeli o akú sumu ide
Ing. Peter Žoldák, uviedol, že je spracovaný projekt na stavebné povolenie z roku 2018
v sume 85 000,-€, zapojili sa do výzvy a boli úspešní, ale z 50 000,- € dostali len 10 000,-€,
tak zmluvu nepodpísali, podali ďalšie dve výzvy na ministerstvo školstva, ale boli neúspešný.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že je potrebné predložiť projekt a na základe
toho budeme schvaľovať v akej sume zahrnieme výstavbu šatní do rozpočtu a potom
začneme proces verejného obstarávania.
12. Zmena textácie uznesenia č. 8/VI/8/19
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala, že na základe rozhodnutia Okresného
úradu v Poprade , katastrálneho odboru zo dňa 29.10.2019, č.k. V 4211/2019/DP, o prerušení
návrhu na vklad, je potrebné opraviť uznesenie č. 8/VI/8/19 z dôvodu uvedenia nesprávneho
druhu pozemku v uznesení.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.

Bod č. 13. Rozpočtové opatrenie č. 8
Bc. Janka Valasová, ekonómka obce informovala o uvedenom bode.
Emil Chovanec, poslanec ObZ na základe oslovenia p. starostkou preveril cenovú ponuku
servisu na opravu multikáry v hodnote 3500,- €, navrhol urobiť len nutnú opravu na
spojazdnenie multikáry cca do 300,- € a osloviť servisy v obci, nech dajú ponuky na opravu
multikáry.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 14. Rôzne
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce v tomto bode informovala:
- že na základe zmluvy o poskytnutie dotácie na podporu športu na rok 2019 na výstavbu
multifunkčného ihriska boli dňa 12.11.2019 poukázané na náš účet finančné prostriedky
v sume 37 000,-€.
- v rámci kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2018 na výstavbu detského ihriska
bolo zistené, že proces verejného obstarávania bol v rozpore s princípmi verejného
obstarávania a vrátili sme celú dotáciu (neboli uznané oprávnené výdavky) v sume 8 500,-€.
- most smerom na Huncľoch - pokračujú povolenia ohľadne rekonštrukcie mostu a žiadajú
vyjadrenie k existencií inžinierskych sietí
- obec Švábovce odstupuje od zmluvy o výpomoci obecným hasičským zborom Švábovce
k 31.12.2019. Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce odporúča starostovi obce rokovať
s obcou Hôrka o nových podmienkach výpomoci DHZO Švábovce.
akcia „Mikuláš“
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala, že oslovila ZUŠ Fantázia, aby pripravili
podujatie Mikuláš. Na podujatí vystúpia žiaci školy s kultúrnym program dňa 5.12.2019
v kultúrnom dome.
Emil Chovanec, poslanec ObZ navrhol, že treba chovať tradíciu „Mikuláš“.
Katarína Žoldáková, poslankyňa ObZ uviedla, že „Mikuláš“ s balíčkami môže chodiť
v nedeľu 8.12.2019 po dedine od 12.30 hod..
Akcia “Obecná zabíjačka“
Emil Chovanec, poslanec ObZ oznámil, že zabíjačka bude dňa 28.12.2019 a srdečne všetkých
pozval na uvedenú akciu.
V rámci tohto bodu vystúpili občania:
Silvia Vilnerová uviedla, že keď sa robil územný plán obce jej bolo prisľúbené, že za jej
pozemkami a za pozemkami Petra Smika a Emila Janačka bude pristupová cesta, aby sa
dostali k pozemkom aj zozadu.
Ing. Ladislav Lazar sa informoval ohľadne optického kábla, nakoľko ho ešte pracovníci
Slovak Telekomu nenavštívili.

Bod č. 13 Záver
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť o 21.15 hod..
V Hôrke dňa 15. novembra 2019
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Stanislav Dubrovčák
Ing. Peter Žoldák

...........................................
............................................

Zapísala: Mgr. Ivana Kovalčíková

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

