ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 20.augusta 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rudolf Čonka
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Niščák a PharmDr. Eva Niščáková
6. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých na rokovaniach OZ v I. polroku
2020
7. Správa o výsledku kontroly interného predpisu Obce Hôrka – Zásady na obeh účtovných
dokladov v podmienkach samosprávy
8. Rozpočtové opatrenie č. 5
9. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hôrka
10. Prenájom chladiacich boxov v Dome smútku
11. 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.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 2 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce navrhla za mandátovú, návrhovú komisiu a
overovateľov zápisnice ako celok poslancov: Jaroslava Zachara a Félixa Harendarčíka.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje uvedený návrh uznesenia.
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 č. 4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rudolf Čonka
Ing. Peter Žoldák, predseda Komisie finančnej a správy majetku informoval, že dňa
17.08.2020 prerokovali uvedenú žiadosť a zaujali toto stanovisko: “Komisia odporúča predaj
obecného pozemku parcelné číslo 830/4 vo výmere 61 m² a navrhuje cenu za pozemok
v rozpätí od 10,00 eur do 20,00 eur za 1 m².
Emil Chovanec, poslanec OZ navrhol cenu 10 eur za 1 m².
Katarína Žoldáková a PaedDr. Stanislav Dubrovčák, poslanci OZ - súhlasia s navrhnutou
cenou.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
stanovisko Komisie finančnej a správy majetku v tomto znení: Komisia odporúča predaj
obecného pozemku parcelné číslo 830/4 vo výmere 61 m² a navrhuje cenu za pozemok
v rozpätí od 10,00 eur do 20,00 eur za 1 m².
súhlasí
so zverejnením zámeru previesť vlastníctvo Obce Hôrka - pozemok parcelné číslo 830/4
registra C o výmere 61 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie formou predaja za
cenu 10 eur za 1 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva nadobúdateľov
Rudolfa Čonku a Kristíny Čonkovej, obaja bytom Hôrka 9.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA navrhované znenie uznesenia 8
poslancov, PROTI 0 poslancov, ZDRŽAL SA : 1 poslanec (Félix Harendarčík).
Bod č. 5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Niščák a PharmDr. Eva Niščáková
Ing. Peter Žoldák, predseda Komisie finančnej a správy majetku informoval, že dňa
17.08.2020 prerokovali uvedenú žiadosť a zaujali toto stanovisko: “ Komisia odporúča
predaj obecného pozemku parcelné číslo 1096/7 za účelom vybudovania príjazdovej cesty a
navrhuje cenu za 1m2 v rozpätí od 10,00 eur do 20,00 eur, pričom kupujúci sú povinní
zaplatiť náklady na vypracovanie geometrického plánu. Komisia odporúča preveriť, či na
predmetnom pozemku nie sú vedené inžinierske siete a súčasne odporúča zriadiť vecné
bremeno in rem
Ing. Peter Niščák, žiadateľ o odkúpenie pozemku uviedol – máme tam katastrofickú situáciu
a nemáme prístupovú cestu k nášmu domu, boli sme smutní z predchádzajúceho nesúhlasu,
ale už sme odkúpili pozemok od pani Freimannovej a už je pozemok v našom vlastníctve. Je
tu aj sused Valentín Javorský a nemá pripomienky k vybudovaniu prístupovej cesty k nášmu
domu. Predbežne bol vymeriavať geodet pozemok a nie je to 354 m², je to menej ako 200 m²,
odpočíta sa ešte točňa a je to okolo 150 m².
Emil Chovanec, poslanec OZ navrhol cenu 10,- eur za 1 m² tak ako sa povedalo, že pozemky
do 200 m² budeme predávať za 10 eur za 1 m².
Katarína Žoldáková, poslankyňa OZ uviedla - je to na príjazdovú cestu
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce uviedol - je potrebný predbežný súhlas, aby
mohli vypracovať geometrický plán.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
stanovisko Komisie finančnej a správy majetku v tomto znení: Komisia odporúča predaj
obecného pozemku parcelné číslo 1096/7 za účelom vybudovania príjazdovej cesty a navrhuje
cenu za 1m2 v rozpätí od 10,00 eur do 20,00 eur, pričom kupujúci sú povinní zaplatiť náklady
na vypracovanie geometrického plánu. Komisia odporúča preveriť, či na predmetnom
pozemku nie sú vedené inžinierske siete a súčasne odporúča zriadiť vecné bremeno in rem
súhlasí
s vypracovaním geometrického plánu na odčlenenie novovytvorenej parcely z pozemku

parc. č. 1096/7 registra C o výmere 352 m², druh zastavaná plocha a nádvorie na náklady
žiadateľov Ing. Petra Niščáka a PharmDr. Evy Niščákovej.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA navrhované znenie uznesenia 8
poslancov, PROTI 0 poslancov, ZDRŽAL SA : 1 poslanec (Félix Harendarčík).
Bod č. 6. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých na rokovaniach OZ
v I. polroku 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 7. Správa o výsledku kontroly interného predpisu Obce Hôrka – Zásady na obeh
účtovných dokladov v podmienkach samosprávy
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce podal informácie k uvedenému bodu.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 8. Rozpočtové opatrenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 9. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hôrka
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce uviedol, že pripomienkoval rokovací poriadok
rozsiahlo, neboli zapracované všetky pripomienky, ale zastupiteľstvo si schváli rokovací
poriadok a v reáli bude fungovať.
Ing. Peter Žoldák, poslanec OZ uviedol, že je potrebné doplniť do článku 32 ods. 5 zápisnicu podpisujú aj „overovatelia zápisnice“.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Bod č. 10. Prenájom chladiacich boxov v Dome smútku
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, že skončila nájomná zmluva na chladiace
boxy v Dome smútku, pripravuje sa prevádzkový poriadok pohrebiska a čo s chladiacimi
boxami - dáme do prenájmu pohrebnej službe.
Emil Chovamec, poslanec OZ sa opýtal či už máme správcu cintorínov.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla, pohrebná služba nám robila správcu.
cintorína.
Emil Chovanec, poslanec OZ – dohodli sme sa, že bude z našej obci, bude vyškolený a zase
je tu zmena.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce – treba všetko nastaviť určiť systém, cintorín
v Kišovciach má na starosti p. Vrbjar- robí údržbu, kosí, teraz len treba schváliť či ideme
prenajať boxy.
Emil Chovanec, poslanec OZ – správcu nám treba

Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce – bude to mať na starosti správca - kde kopať
a pochovať, vytýči miesto.
Emil Chovanec, poslanec OZ – má to byť náš správca cintorínov a do prenájmu dať boxy
pohrebnej službe.
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce uviedol - bude to prenájom nebytového
priestoru pravdepodobne treba vyhlásiť obchodno verejnú súťaž, správca cintorínov bude
robiť zmluvy, zabezpečovať kopanie, fotodokumentáciu z výkopu hrobu.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
zámer prenajať 2 chladiace boxy v Dome smútku a prípravu na vyhlásenie obchodno
verejnej súťaže na prenájom 2 chladiacich boxov.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
__________________________________________________________________________
Bc. Jana Šuliková, poslankyňa OZ sa informovala, či máme úložné miesta na trávu.
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce uviedla nebolo to doposiaľ riešené, niektorí občania
si zakúpili kompostéry majú ich vo vlastnom dvore, problematika je rozsiahla, podiel BRKO
čo sa vyváža tvorí až 50 % z celkového objemu komunálneho odpadu. Problematiku BRKO
a BIO odpadu je potrebné riešiť systematicky a komplexne.
Emil Chovanec, poslanec OZ uviedol, že pri ZŠ treba vykosiť pozemok.
Katarína Žoldáková, poslankyňa OZ - v Ondreji oproti Bonkovej na pravej strane kríky
zrezať.
Bod č. 11 Záver
Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť.
V Hôrke dňa 28. augusta 2020
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Zachar
Félix Harendarčík

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

Zapísala: Mgr. Ivana Kovalčíková

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

