UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/1/22
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
dopĺňa
navrhovaný program rokovania obecného zastupiteľstva - bod 18 Poskytnutie kapitálovej
dotácie na nákup hasičskej športovej striekačky v sume 3500,-- € pre DHZ Hôrka, o. z..
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/2/22
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
dopĺňa
navrhovaný program rokovania obecného zastupiteľstva - bod 19 Zmena územného plánu obce.
Ostatné body sa prečíslujú.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:

V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/3/22
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
upravený program rokovania obecného zastupiteľstva.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/4/22
K bodu č. 2 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
volí
do mandátovej, návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice ako celok Ing. Ingrid Chorovskú
a Jaroslava Zachara.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/5/22
K bodu č. 3 Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/6/22
K bodu č. 4 Návrh Záverečného účtu obce Hôrka za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
Hôrka za rok 2021.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/7/22
K bodu č. 4 Návrh Záverečného účtu obce Hôrka za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 179 071,53 eur.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/8/22
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2022 v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtovým
opatrením č. 2.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/9/22
K bodu č. 6. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku KN C 904/4 – prof. Ing. Ján
Závadský, PhD. a doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD., Kišovce 777, Hôrka
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) cit. zákona, že prevod majetku vo vlastníctve Obce Hôrka,
a to: novovytvorený pozemok parc. č. 904/4 registra C o výmere 61 m², druh zastavaná
plocha a nádvorie , vytvorený oddelením z pozemku parc. č. 904/1 registra C o celkovej
výmere 1684 m', druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce Hôrka,
evidovaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Poprad, katastrálneho odboru, zapísaný
na liste vlastníctva obce Hôrka č. 1, obec Hôrka, k.ú Hôrka, okres Poprad, geometrickým
plánom vyhotoveným Jánom Rajtárom – geodet, Jabloňová 4908/7, Poprad, ktorý bol úradne
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod číslom G1-1223/2021 dňa
06.12.2021, do bezpodielového vlastníctva manželov prof. Ing. Jána Závadského , PhD.
a doc. Ing. Zuzany Závadskej, PhD., obaja bytom Hôrka, Kišovce 777 za cenu 10,-- € za
jeden m² sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vzhľadom na malú hodnotu a nízku
výmeru novovytvoreného pozemku je nehospodárne a neefektívne postupovať podľa § 9a ods.
1 zák. č. 138/1991 Zb., skutočnosť, že obce dlhodobo pôvodný pozemok nevyužívala, obec
nemá vzhľadom na charakter a umiestnenie novovytvoreného pozemku iný zámer jeho využitia
a súčasne skutočnosť, že oddelený pozemok bezprostredne susedí s pozemkami kupujúcich.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) cit. zákona prevod majetku vo vlastníctve Obce Hôrka, a to:
novovytvorený pozemok parc. č. 904/4 registra C o výmere 61 m², druh zastavaná plocha
a nádvorie , vytvorený oddelením z pozemku parc. č. 904/1 registra C o celkovej výmere 1684
m', druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce Hôrka, evidovaného
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Poprad, katastrálneho odboru, zapísaný na liste
vlastníctva obce Hôrka č. 1, obec Hôrka, k.ú Hôrka, okres Poprad, geometrickým plánom
vyhotoveným Jánom Rajtárom – geodet, Jabloňová 4908/7, Poprad, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1223/2021 dňa 06.12.2021,
do bezpodielového vlastníctva manželov prof. Ing. Jána Závadského , PhD. a doc. Ing.
Zuzany Závadskej, PhD., obaja bytom Hôrka, Kišovce 777 za cenu 10,-- € za jeden m²
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/10/22
K bodu č. 7 Návrh na prenájom časti pozemku KN C 74/1 – Alexandra Valigurová, Kišovce
428, Hôrka, IČO: 53 860 225
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
že nájom časti pozemku o výmere 236 m² z pozemku parc. č. 74/1 o celkovej výmere 2583 m²
(podľa geometrického plánu č. 76/2021, vypracovaného Ing. Matúšom Nemčíkom –
GEONEM, dňa 14.12.2021), vedeného ako zastavené plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve
Obce Hôrka, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom v Poprade,
katastrálnym odborom, v prospech nájomcu Alexandra Valigurová, Kišovce 428, 059 12
Hôrka, IČO: 53860225, sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom
časti pozemku o výmere 236 m² z pozemku parc. č. 74/1 o celkovej výmere 2583 m² (podľa
geometrického plánu č. 76/2021, vypracovaného Ing. Matúšom Nemčíkom – GEONEM, dňa
14.12.2021), vedeného ako zastavené plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve Obce Hôrka,
zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom v Poprade, katastrálnym
odborom, v prospech:
Nájomca: Alexandra Valigurová, Kišovce 428, 059 12 Hôrka, IČO: 53860225
Účel nájmu: užívanie pozemku na podnikateľský účel – rozšírenie možností existujúcej
prevádzky o vonkajší priestor – jeho vyčistenie a úprava do podoby umožňujúcej umiestnenie
exteriérového sedenia, zriadenia parkoviska, preliezačiek pre deti, prípadne iných prvkov
detského ihriska, oplotenia nepresahujúceho výšku 1 m, všetko po predchádzajúcom súhlase
vlastníka pozemku.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Cena nájmu: Odporúčaná cena nájmu v prvok roku je 1,00€/rok na celý predmet nájmu,
v druhom a nasledujúcich rokoch je cena nájmu 0,60€/m²/rok.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok sa nachádza v tesnej
blízkosti nebytového priestoru, ktorý má v platnom nájme menovaná Alexandra Valigurová.

Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok bol prerokovaný na zasadnutí Komisie finančnej
a správy majetku dňa 10.02.2022 a komisia odporučila uzatvoriť s menovanou zmluvu a nájme
Spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na
svojom zasadnutí dňa 17.02.2022, Uznesením č. 34/II/5/22 vzalo na vedomie stanovisko
Komisie finančnej a správy majetku. Obec Hôrka nemá v súčasnosti iný záujem nakladať
s uvedeným majetkom.
Prezentácia poslancov: 7
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Bc. Jana Šuliková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/11/22
K bodu č. 8 Návrh na prenájom pozemku KN C 31/1 – Marián Šulík a Bc. Jana Šulíková,
Kišovce 255, Hôrka
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
že nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného pozemku o výmere 141 m² na parc. č. KN-C 31/1,
vedeného ako zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 19 445 m², ktorý je vo
vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctve č. 1 – v rozsahu existujúcej hospodárskej
budovy o výmere 123 m a rozsahu existujúcej garáže o výmere 18 m podľa zamerania situácie
na parcele KN C 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom, sa uskutoční z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného
pozemku o výmere 141 m²na parc. č. KN C 31/1, vedeného ako zastavené plochy a nádvoria,
o celkovej výmere 19 445 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctva č.
1 – v rozsahu existujúcej hospodárskej budovy o výmere 123 m² a rozsahu existujúcej garáže
o výmere 18 m² podľa zamerania situácie na parcele KN-C 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom
Maniakom.
Nájomca: Marián Šulik a Bc. Jana Šuliková, Hôrka č. 255, 059 12 Hôrka
Účel nájmu: užívanie pozemku pod existujúcou hospodárskou budovou a garážou, bez
možnosti realizácie stavieb a umiestňovania stavieb
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Odporúčaná cena nájmu 0,60€/m²/rok.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedenú parcelu Marián Šulík a Bc. Jana
Šulíková dlhodobo využívajú. Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení bol prerokovaný na zasadnutí Komisie finančnej a správy
majetku dňa 10.03.2022 a komisia odporučila uzatvoriť s menovanými zmluvu a nájme.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na svojom zasadnutí dňa 17.03.2022, Uznesením č.

35/III/8/22 vzalo na vedomie stanovisko Komisie finančnej a správy majetku. Obec Hôrka
nemá v súčasnosti iný záujem nakladať s uvedeným majetkom.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 7 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec,
Tomáš Kožuch, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa: 1 (Bc. Jana Šuliková)
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/12/22
K bodu č. 9 Návrh na prenájom pozemku KN C 31/1 – Milan Korenko a Marianna Korenková,
Kišovce 255, Hôrka
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného pozemku o výmere 283 m² na parc. č. KN-C 31/1,
vedeného ako zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 19 445 m², ktorý je vo
vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctve č. 1 – v rozsahu oddychovej zóny o výmere
268 m² a rozsahu existujúcej garáže o výmere 15 m² podľa zamerania situácie na parcele KN C
31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom, sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného
pozemku o výmere 283 m²na parc. č. KN C 31/1, vedeného ako zastavené plochy a nádvoria,
o celkovej výmere 19 445 m2, ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctva
č. 1 – v rozsahu oddychovej zóny o výmere 268 m2 a rozsahu existujúcej garáže o výmere 15
m2 podľa zamerania situácie na parcele KN-C 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom.
Nájomca: Milan Korenko a Marianna Korenková, Hôrka č. 255, 059 12 Hôrka
Účel nájmu: užívanie pozemku ako oddychovej zóny a pozemku pod existujúcou garážou, bez
možnosti realizácie stavieb a umiestňovania stavieb
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Odporúčaná cena nájmu 0,60€/m2/rok.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedenú parcelu Milan Korenko
a Marianna Korenková dlhodobo využívajú ako oddychovú zónu a pozemok pod garážou.
Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade
s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bol
prerokovaný na zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku dňa 10.03.2022 a komisia
odporučila uzatvoriť s menovanými zmluvu a nájme. Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na
svojom zasadnutí dňa 17.03.2022, Uznesením č. 35/III/9/22 vzalo na vedomie stanovisko
Komisie finančnej a správy majetku. Obec Hôrka nemá v súčasnosti iný záujem nakladať
s uvedeným majetkom.

Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/13/22
K bodu č. 10 Návrh na prenájom pozemku KN C 31/1 – Tomáš Fabíny, Kišovce 251, Hôrka
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného pozemku na parc. č. KN-C 31/1, vedeného ako
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 19 445 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka,
vedený na liste vlastníctve č. 1 – v rozsahu existujúcej záhrady a garáže spolu vo výmere 60 m²
podľa zamerania situácie na parcele KN C 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom, sa
uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom nehnuteľnosti, a to časť obecného
pozemku na parc. č. KN C 31/1, vedeného ako zastavené plochy a nádvoria, o celkovej výmere
19 445 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctva č. 1 – v rozsahu
existujúcej záhrady a garáže spolu vo výmere 60 m² podľa zamerania situácie na parcele KNC 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom.
Nájomca: Tomáš Fabíny, Hôrka č. 251, 059 12 Hôrka
Účel nájmu: užívanie pozemku ako záhrady a pozemku pod existujúcou garážou, bez možnosti
realizácie stavieb a umiestňovania stavieb
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Odporúčaná cena nájmu 0,60€/m²/rok.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedenú parcelu Tomáš Fabíny dlhodobo
využíva. Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení bol prerokovaný na zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku dňa 10.03.2022
a komisia odporučila uzatvoriť s menovanými zmluvu a nájme. Obecné zastupiteľstvo obce
Hôrka na svojom zasadnutí dňa 17.03.2022, Uznesením č. 35/III/12/22 vzalo na vedomie
stanovisko Komisie finančnej a správy majetku. Obec Hôrka nemá iný záujem nakladať
s uvedeným majetkom.

Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/14/22
K bodu č. 11 Návrh na prenájom pozemku KN C 31/1 – Jozef Pokrivka, Kišovce 251, Hôrka
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného pozemku na parc. č. KN-C 31/1, vedeného ako
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 19 445 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka,
vedený na liste vlastníctve č. 1 – v rozsahu existujúcej záhrady a garáže spolu vo výmere 620
m² podľa zamerania situácie na parcele KN C 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom, sa
uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom nehnuteľnosti, a to časť obecného
pozemku na parc. č. KN C 31/1, vedeného ako zastavené plochy a nádvoria, o celkovej výmere
19 445 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctva č. 1 – v rozsahu
existujúcej záhrady a garáže spolu vo výmere 620 m² podľa zamerania situácie na parcele KNC 31/1 vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom.
Nájomca: Jozef Pokrivka, Hôrka č. 253, 059 12 Hôrka
Účel nájmu: užívanie pozemku ako záhrady a pozemku pod existujúcou garážou, bez možnosti
realizácie stavieb a umiestňovania stavieb
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Cena nájmu je 0,60€/ m2 a rok. Cena nájmu predmetnej nehnuteľnosti je 372,00€ za rok.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok už dlhodobo užíva
Jozef Pokrivka. Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení bol prerokovaný na zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku dňa
16.08.2021 a komisia odporučila uzatvoriť s menovanými zmluvu a nájme. Obecné
zastupiteľstvo obce Hôrka na svojom zasadnutí dňa 19.08.2021, Uznesením č. 29/VIII/9/21
vzalo na vedomie stanovisko Komisie finančnej a správy majetku. Obec Hôrka nemá iný
záujem nakladať s uvedeným majetkom.

Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/15/22
K bodu č. 12. Návrh na prenájom pozemku KN C 998 – Peter Gajan, Kišovce 251, Hôrka
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že nájom nehnuteľnosti, a to časť obecného pozemku na parc. č. KN-C 998, vedeného ako
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4 966 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka,
vedený na liste vlastníctve č. 1 – v rozsahu existujúcej záhrady s výmerou 347 m² sa uskutoční
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom nehnuteľnosti, a to časť obecného
pozemku na parc. č. KN C 998, vedeného ako zastavené plochy a nádvoria, o celkovej výmere
4966 m², ktorý je vo vlastníctve obce Hôrka, vedený na liste vlastníctva č. 1 – v rozsahu
existujúcej záhrady vo výmere 347 m².
Nájomca: Peter Gajan, Hôrka č. 251, 059 12 Hôrka
Účel nájmu: užívanie pozemku ako záhrady, bez možnosti realizácie stavieb a umiestňovania
stavieb
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Cena nájmu je 0,60€/ m2 a rok. Cena nájmu predmetnej nehnuteľnosti je 208,20€ za rok.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok už dlhodobo užíva
menovaný Peter Gajan. Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení bol prerokovaný na zasadnutí Komisie finančnej a správy
majetku dňa 10.02.2022 a komisia odporučila uzatvoriť s menovanými zmluvu a nájme.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na svojom zasadnutí dňa 17.02.2022, Uznesením č.
34/II/4/22 vzalo na vedomie stanovisko Komisie finančnej a správy majetku. Obec Hôrka nemá
iný záujem nakladať s uvedeným majetkom.

Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/16/22
K bodu č. 13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy,
Hôrka 142 – Súkromná základná umelecká škola Fantázia, SNP 145/9, Svit
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že nájom nehnuteľnosti, a to dve miestnosti na 2.NP, v budove materskej školy Hôrka 142,
ktorá je vo vlastníctve obce Hôrka sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom nehnuteľnosti, a to časť nehnuteľnosti –
dve miestnosti na 2.NP, v budove materskej školy Hôrka 142, ktorá je vo vlastníctve obce
Hôrka.
Nájomca: Súkromná základná umelecká škola Fantázia, ul. SNP 145/9, 059 21 Svit, IČO:
42 083 575
Účel nájmu: užívanie nebytových priestorov na výučbu umeleckých predmetov v rámci
elokovaného pracoviska SZUŠ Fantázia
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu trvania dva roky s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Cena nájmu s ohľadom na to, že žiadateľ poskytuje výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti,
v sume 20,00 € mesačne a záloha na spotrebované energie v sume 20,00€ mesačne, pričom
náklady na skutočne spotrebované energie budú rozúčtované podľa výmery užívaných
nebytových priestorov.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené nebytové priestory sa obec H“rka
v minulosti opakovane neúspešne pokúšala prenajať a menovaný žiadateľ SZUŠ Fantázia
svojou činnosťou doplní služby občianskeho združenia Adrianas Wonderland, v súčasnosti
poskytované na prízemí v budove bývalej obecnej materskej školy. Tento zámer prenajať
nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bol prerokovaný na zasadnutí
Komisie finančnej a správy majetku dňa 15.03.2022 a komisia odporučila uzatvoriť
s menovaným zmluvu a nájme. Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na svojom zasadnutí dňa

17.03.2022, Uznesením č. 35/III/11/22 vzalo na vedomie stanovisko Komisie finančnej
a správy majetku. Obec Hôrka nemá iný záujem nakladať s uvedeným majetkom.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/17/22
K bodu č. 14 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy,
Hôrka 142 – My Dreams o.z., Gaštanová 7, Spišská Nová Ves
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že nájom nehnuteľnosti, a to časť nehnuteľnosti – dve miestnosti na 2.NP, v budove materskej
školy Hôrka 142, ktorá je vo vlastníctve obce Hôrka, sa uskutoční z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom nehnuteľnosti, a to časť nehnuteľnosti –
dve miestnosti na 2.NP, v budove materskej školy Hôrka 142, ktorá je vo vlastníctve obce
Hôrka.
Nájomca: My Dreams o.z., v zastúpení Dáša Čupáková, Gaštanová 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 53780311
Účel nájmu: užívanie nebytových priestorov na voľnočasové aktivity pre mládež – tréningy
folklórneho súboru Kvašnička
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
Cena nájmu je s ohľadom na to, že žiadateľ poskytuje výchovno-vzdelávacie aktivity pre
mládež, v sume 30,00€ mesačne a záloha na spotrebované energie v sume 30,00€ mesačne,
pričom náklady na skutočne spotrebované energie budú rozúčtované podľa výmery užívaných
nebytových priestorov.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade
s ustanoveniami Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené nebytové priestory sa obec H“rka
v minulosti opakovane neúspešne pokúšala prenajať a menovaný žiadateľ SZUŠ Fantázia
svojou činnosťou doplní služby občianskeho združenia Adrianas Wonderland, v súčasnosti
poskytované na prízemí v budove bývalej obecnej materskej školy. Tento zámer prenajať
nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bol prerokovaný na zasadnutí
Komisie finančnej a správy majetku dňa 15.03.2022 a komisia odporučila uzatvoriť

s menovaným zmluvu a nájme. Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na svojom zasadnutí dňa
17.03.2022, Uznesením č. 35/III/10/22 vzalo na vedomie stanovisko Komisie finančnej
a správy majetku. Obec Hôrka nemá iný záujem nakladať s uvedeným majetkom.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/18/22
K bodu č. 15 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Michaela Ružovičová
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie a správy majetku v tomto znení: “ Komisia neodporúča predaj
časti pozemku z parcely registra KNC parc. číslo 413, ostatná plocha o výmere 452m2 podľa
priloženej orientačnej mapy. Žiadanú časť pozemku nie je možné odpredať žiadateľovi z dôvodu
platného a schváleného územného plánu Obce Hôrka, v ktorom je táto časť navrhnutá ako
územie technického vybavenia – návrh. Predmetný pozemok je nutné ponechať vo vlastníctve
obce s ohľadom na jeho budúce riešenie ako celok v dotknutej lokalite.“
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/19/22
K bodu č. 16 Opakovaná žiadosť o opravu obecnej komunikácie v miestnej časti Kišovce –
Ing. Ladislav Lazar
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie a správy majetku v tomto znení: “Komisia v tomto prípade
neodporúča momentálnu rekonštrukciu predmetnej miestnej komunikácie.
a) Po zohľadnení záverov spracovanej analýzy stavu a úrovne miestnych komunikácií a po
posúdení existujúceho stavu miestnych komunikácií je nutné uviesť, že v obci sa nachádzajú
časti miestnych komunikácií, ktoré sú v oveľa kritickejšom stave a ktoré bude potrebné riešiť v
kratšom časovom úseku (napr. cesta okolo „rakúskych bytoviek“). Sú to časti miestnych
komunikácií, na ktorých je zaznamenaná výrazne vyššia frekvencia pohybu osôb a dopravných
prostriedkov (nie napr. poľnohospodárskych mechanizmov). Podľa schváleného plánu
rekonštrukcie miestnych komunikácií vychádzajúceho z analýzy stavu a úrovne miestnych
komunikácií je aj táto časť miestnej komunikácie v pláne jej obnovy.
b) Plán investícií schválený obecným zastupiteľstvom nebol doposiaľ splnený a ďalšie investície
tak budú predmetom plánu až v ďalšom období.“
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/20/22
K bodu č. 16 Opakovaná žiadosť o opravu obecnej komunikácie v miestnej časti Kišovce –
Ing. Ladislav Lazar
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
súhlasí
s riešením financovania opravy havarijného stavu miestnej komunikácie v danom úseku.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/21/22
K bodu č. 17 Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie sedenia – Zmrzlina Gelatissimo
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
berie na vedomie
žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie sedenia od firmy Zmrzlina Gelatissimo.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/22/22
K bodu č. 17 Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie sedenia – Zmrzlina Gelatissimo
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
súhlasí
s umiestnením sedenia, jeho realizáciu podmieňuje podaním žiadosti o záber verejného
priestranstva, či podaním žiadosti o nájom pozemku.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/23/22
K bodu č. 18 Poskytnutie kapitálovej dotácie na nákup športovej hasičskej striekačky v sume
3500,-- € pre DHZ Hôrka, o.z..
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka
schvaľuje
poskytnutie kapitálovej dotácie na nákup športovej hasičskej striekačky v sume 3 500,00 € pre
DHZ Hôrka, o. z. z rezervného fondu.
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka,
konaného dňa 19. mája 2022
Uznesenie č. 37/V/24/22
K bodu č. 19 Zmena územného plánu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka rozhodlo
a) o vyhlásení lehoty na predkladanie návrhov potrieb na obstaranie zmeny a doplnku
územného plánu Obce Hôrka do 29.07.2022 do 13.00 hod. Návrhy potrieb na zmenu
a doplnok územného plánu obce môžu predkladať orgány štátnej správy, orgány
samosprávnych krajov, obce, fyzické a právnické osoby a to elektronicky, poštou alebo
osobne do podateľne obecného úradu Obce Hôrka
b) o zverejnení vyhlásenia lehoty na predkladanie návrhov potrieb na zmenu a doplnok
územného plánu obce na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
c) o lehote na začatie obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce – do
31.08.2022
d) o požadovaní úhrady od predkladateľov návrhu na zmenu a doplnok územného plánu
obce, ktorých návrhy potrieb budú predmetom obstarania zmeny a doplnku územného
plánu. Úhrada predkladateľa návrhu bude zodpovedať celkovej cene obstarania zmeny
a doplnku územného plánu obce prepočítanej na celkový počet návrhov potrieb na
zmenu a doplnok a na počet návrhov každého jedného predkladateľa návrhu potreby na
zmenu a doplnok územného plánu (úhrada predkladateľa = celková cena obstarania /
počet všetkých návrhov * počet návrhov predkladateľa).
Prezentácia poslancov: 8
Hlasovanie poslancov:
Za: 8 ( PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Tomáš Kožuch,
Bc. Jana Šulíková, Jaroslav Zachar, Ing. Peter Žoldák, Katarína Žoldáková)
Proti:
Zdržal sa:
V Hôrke dňa 27.05.2022

Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce

