ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 18. júna 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: (podľa priloženej prezenčnej listiny): 8 poslancov
PROGRAM:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3
5. Rozdelenie rezervného fondu
6. Žiadosť o zámenu pozemku – Monika Krajňáková a Ján Krajňák
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Pokrivka
8. Ponuka spolupráce na investičnej akcií – František Pajpach
9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na II. polrok 2020
10 Rôzne
11. Záver
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce informovala, že dňa 17.06.2020 bol do podateľne
obecného úradu osobne doručený list poslanca ObZ Petra Goreckého, ktorým sa vzdáva
mandátu poslanca podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Bod č. 1 Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Helena Mihalčinová.
Skonštatovala, že je prítomných 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce navrhla za mandátovú, návrhovú komisiu a
overovateľov zápisnice ako celok poslancov: Ing. Petra Žoldáka a Katarínu Žoldákovú.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje uvedený návrh.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
Bod č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
Bod č. 4 Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3
Bc. Janka Valasová, ekonómka obce podala informácie k uvedenému bodu.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
O 18.13 prišiel poslanec obecného zastupiteľstva Félix Harendarčík.

Bod č. 5 Rozdelenie rezervného fondu
Bc. Janka Valasová, ekonómka obce podala informácie k uvedenému bodu.
Emil Chovanec, poslanec ObZ navrhol zmeniť rozdelenie rezervného fondu.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje vecnú náplň prostriedkov rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 8 poslancov.
Bod č. 6 Žiadosť o zámenu pozemku – Monika Krajňáková a Ján Krajňák
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce prečítala doručený list od žiadateľov Moniky
Krajňákovej a Jána Krajňáka “Žiadosť o zámenu pozemku KNE 2-94/4, 2-94/1, 2-96, 2-94/2
a 2-94/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa“.
Ing. Peter Žoldák, predseda Komisie finančnej a správy majetku informoval, že dňa
16.06.2020 prerokovali uvedenú žiadosť a komisia neodporúča zámenu pozemku. Uvedená
situácia si vyžaduje komplexné riešenie územia ako celku. Komisia odporúča posúdiť stav
situácie a do budúcna perspektívne riešiť situáciu s ohľadom na verejný záujem.
Emil Chovanec, poslanec ObZ - ja vidím v tom perspektívu, je to prospešné pre obec.
Monika Krajňáková, žiadateľka o zámenu – myslím si, že by obec nebola na tom stratová
a mali by prístup na pozemok aj Kubaľovci, ja si svoje pozemky ohradím a ihrisko je
postavená na hranici.
Emil Chovanec, poslanec ObZ – bude to v prospech obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, máme tam ŽS a MŠ a priestor je ako stvorený na využitie.
Ing. Mgr. Milan Tomáš, kontrolór obce- je potrebné vypracovať znalecké posudky v akej
hodnote budeme nadobúdať pozemky.
Emil Chovanec, poslanec ObZ - je to stvorené na deľbu, nemáme samotný priestor na vjazd
k ihrisku, geometrický plán si zaplatia vlastníci.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla máme tam už multifunkčné ihrisko
treba vypracovať koncepciu, ako to tam bude vyzerať – treba zohľadniť prístup k rod.
domom, vstup na ihrisko, parkovisko, aby sme videli územie aj komplexne.
Na ihrisku sa dá hrať tenis, futbal, volejbal a basketbal.
Emil Chovanec- poslanec ObZ - je tam zmiešané územie, nie je potrebná vizualizácia, ja som
za to.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
stanovisko Komisie finančnej a správy majetku v tomto znení: “Komisia neodporúča zámenu
pozemku. Uvedená situácia si vyžaduje komplexné riešenie územia ako celku. Komisia
odporúča posúdiť stav situácie a do budúcna perspektívne riešiť situáciu s ohľadom na
verejný záujem.

odporúča
zrealizovať stretnutie s dotknutými vlastníkmi, zabezpečiť znalecké posudky dotknutých
pozemkov.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 8 poslancov.
Bod č. 7 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Pokrivka
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce prečítala doručený list od žiadateľa Jozefa Pokrivku
„Žiadosť o odkúpenie pozemku a existujúcich stavieb na ňom“.
Ing. Peter Žoldák, predseda Komisie finančnej a správy majetku informoval, že dňa
16.06.2020 prerokovali uvedenú žiadosť a komisia neodporúča predaj pozemku.
Emil Chovanec, poslanec Obz - je vypracovaná situácia, štúdia ako to má tam vyzerať.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6 poslancov,
PROTI 1 poslanec, ZDRŽAL SA 1 poslanec.
Bod č. 8 Ponuka spolupráce na investičnej akcií – František Pajpach
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce prečítala doručený list od Františka Pajpacha
„Ponuka spolupráce na investičnej akcií“ Rekonštrukcia MK v časti Hôrka p.č. 1198/1,
1190/1, 935/1“.
Emil Chovanec, poslanec ObZ - nevyhovieť žiadosti, samotná rekonštrukcia nie je potrebná,
administratívne na to nemáme, nechcem zaťažiť pani starostku, aby nám nestáli naše
rozpracované veci.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že je potrebné rozšíriť cestu, začnú tam
chodiť ťažké mechanizmy, riešiť napojenie na cestu I. triedy, odbočovací pruh, chýba mi
v žiadosti vymenovanie investorov.
Ing. Peter Szekeress – uviedol niektoré pozemky patria našej rodine, investormi sú
Kisoóczyovci a František Pajpach, potrebujeme rozšíriť cestu, všetko bude na naše náklady,
existujúca cesta bola odpredaná našou rodinou obci za 2 eurá, pribudnú Vám ďalší obyvatelia.
Félix Harendarčík, poslanec ObZ – vy budete investormi.
Ing. Peter Szekeress – investor bude obec, ale budeme to robiť všetko my.
Emil Chovanec, poslanec ObZ – netreba vypracovať posudok na vodu, navrhovanú trasu
vody.
Ing. Peter Szekeress- vodu budeme priťahovať 2 km z Jánoviec a bez toho to ani nejde.
PaedDr. Stanislav Dubrovčák, poslanec ObZ -l ako sa to bude napájať, je tam kanál popod
cestu.
Ing. Peter Szekeress – napájanie pripraví projektant, aby bolo v súlade s legislatívou a bude sa
vyjadrovať Slovenská správa ciest.

Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce - bude potrebné aj prekládku autobusovej zastávky a
všetko zapracovať do investorskej zmluvy.
Ing. Peter Žoldák, poslanec ObZ - všetky administratívne práce nech sú na náklady investora.
Ing. Peter Szekeress – potrebujeme, aby žiadateľom bola obec a všetko sa dohodne
v investorskej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov,
PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 poslanec.
Bod č. 9 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na II. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 8 poslancov.
Bod č. 10 Rôzne
Žiadosť o rekonštrukciu obecnej panelovej cesty v obci Hôrka – Primovce
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce prečítala doručený list od Bc. Jána Maníka „Žiadosť
o rekonštrukciu obecnej panelovej cesty v obci Hôrka – Primovce“. Starostka obce ďalej
uviedla, že je to obrovský problém, je potrebné odvodnenie územia, mali by sme pristúpiť
k vyriešeniu územia, na liste vlastníctva to nie je uvedená ako cesta ale ako dvor, nemôžeme
opravovať niečo čo tam nie je. Domy sú nalepené na cestu, nemá kade viesť to odvodnenie.
Emil Chovanec, poslanec ObZ - tá cesta je v územnom pláne, ešte nie je odovzdaná cesta
novej IBV, treba to doriešiť, bývajú tam ľudia platia dane.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
žiadosť o rekonštrukciu obecnej panelovej cesty v obci Hôrka – Primovce od Bc. Jána Maníka
schvaľuje
vypracovanie odvodňovacej štúdie v Hôrke miestnej časti Primovce.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 8 poslancov.
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola
doručená len dnes pred obedom Petrom Ignačákom a budeme sa zaoberať žiadosťou o dotáciu
na ďalšom zasadnutí.
Bc. Janka Valasová, ekonómka obce uviedla, že pred koncom pracovnej doby sa k nej dostala
táto žiadosť a nestihla prekontrolovať a spracovať túto žiadosť.
Bod č. 11 Záver
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť.

V Hôrke dňa 24. júna 2020
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Žoldák
Katarína Žoldáková

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

Zapísala: Mgr. Ivana Kovalčíková

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

