
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša  

dňa 16. 11. 2022  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Úvodné náležitosti 

     a) Otvorenie  zasadania 

     b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     c) Oznámenie výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

         odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

         obecného zastupiteľstva 

     d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

         ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom 

     e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      f) Vystúpenie starostu 

 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

 3. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

     zastupiteľstva 

 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov 

 5. Určenie platu starostu obce 

 6. Rôzne – informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

                 - najbližší termín zasadnutia  

                 - odmeňovanie poslancov  

7. Záver 

 

K bodu 1 

a) Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol pán starosta Mgr. Ján Klačko, ktorý 

privítal všetkých prítomných, oboznámil prítomných s priebehom zasadnutia. 

 

b) Po otvorení zasadnutia starosta určil overovateľov zápisnice  a to: Maroš Blaho a Mgr. 

Martin Stračina a zapisovateľa zápisnice Piroška Vlahyová 

 

c) V tomto bode odovzdal doterajší starosta slovo Piroške Vlahyovej, zapisovateľke miestnej 

volebnej komisie, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 

obcí. Rudolf Horváth, predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenie o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  obecného zastupiteľstva 

                  

d) Rudolf Horváth, predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenie o zvolení 

novozvolenému starostovi a osvedčenia novozvoleného  obecného zastupiteľstva 

Novozvolený starosta obce pán Mgr. Ján Klačko zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, ktorý potvrdil  svojim podpisom na osobitný papier. Po prevzatí insígnie pokračoval vo 

vedení zasadnutia. 

 

e) Po prečítaní sľubu poslanca následne poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva Maroš 

Blaho, Ing. Michal Dekýš,  Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich Petheö, Mgr. 

Silvia Slobodová, Mgr.  Martin Stračina, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva a svojimi podpismi potvrdili na osobitnom liste. Po podpise si poslanci prevzali 

osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

 

K bodu 2 

V druhej časti novozvolený starosta obce prečítal program  ustanovujúceho zasadnutia  

zastupiteľstva, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

 



 

K bodu 3 

Novozvolený starosta poveruje poslanca Mgr. Silviu Slobodovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného  zastupiteľstva v súlade so znením § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov   

 

K bodu 4  

V tomto bode poslanci schválili zriadenie komisií, zvolili ich predsedov a to:  

-Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie – predseda Ing. Michal Dekýš 

-Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku – predseda Maroš Blaho 

-Komisia pre rozpočet, financie a nakladanie s majetkom obce – predseda Mgr. Ivica 

Matošová  

-Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami – predseda JUDr. Imrich 

Petheö 

-Komisia pre mládež a šport – predseda Mgr. Martin Stračina  

-Komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch – predseda Ladislav Kučera ml.  

-Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo – predseda Mgr. Silvia Slobodová 

-Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda 

Ing. Michal Dekýš a členovia ostatní poslanci 

 

Určenie náplne práce komisií a ich členov (okrem poslednej -Komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) bude prerokované na najbližšom 

zasadnutí. 

 

K bodu 5   

V súlade zákona č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov poslanci schválili starostovi obce zvýšenie platu podľa§ 4 ods.2 o 40 %.  

 

od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v roku 2021 je 1 211,00 Eur 

1211,00 Eur  x 2,20 násobok = 2 664,20 Eur + 40%   =  3 730,00 Eur 

 

K bodu 6  

Rôzne: 

- informácia o poverení zástupcu starostu v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  - zástupcom starostu môže byť len 

poslanec. Na základe výsledkov volieb poveruje zastupovaním starostu pána Maroša Blaha 

(najvyšší počet hlasov) 

- termín najbližšieho zasadnutia je 12. 12. 2022 o 18.00 hod.. Harmonogram zasadnutí OZ na rok  

2023 bude schválený na najbližšom zasadnutí 

- odmeňovanie poslancov: podľa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrubej 

Borši je za každú účasť 20,00 Eur. Poslanci v tomto bode schválili odmenu 30,00 Eur za každú účasť  

a zároveň  sa vzdali odmeny za celé funkčné obdobie s tým, že výška odmeny (cca 30,00 Eur x 7 

poslancov x 6 zasadnutí = 1260,00 Eur ročne) bude použitá na transfery jednotlivcom a neziskovým 

organizáciám podľa rozhodnutia jednotlivých komisií. 

 

 

K bodu 7 

Nakoľko boli všetky body ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpané pán 

starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.  

  

 

 

 



 

                                                                           
 

 

Zapísala: Piroška Vlahyová 

V Hrubej Borši, dňa 16. 11. 2022  

 

 

                             

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

                                                                                 Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

 

 

 

 

 

 

  

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

        Maroš Blaho                                                               Mgr. Martin Stračina 

   overovateľ zápisnice                                                        overovateľ zápisnice 

                                                                                                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                              

 

 



Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Blaho a Mgr. Martin 

Stračina. 

2. program ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

B)  berie na vedomie:  

1. za zapisovateľa  zápisnice  Piroška Vlahyová 

 

Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

A)  berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Mgr. Ján Klačko zložil zákonom predpísaný sľub  starostu obce 

 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom  predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. 

Imrich Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina   

                                                                           

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

poveruje 

poslanca  Mgr, Silviu Slobodovú  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva   

v prípadoch podľa  § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

A. zriaďuje 

-Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie  

-Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku  

-Komisia pre rozpočet, financie a nakladanie s majetkom obce   

-Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami  

-Komisia pre mládež a šport   

-Komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch   

-Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo  

-Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

 



Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

B. volí 

- Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie – predseda Ing. Michal Dekýš 

- Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku – predseda Maroš Blaho 

- Komisia pre rozpočet, financie a nakladanie s majetkom obce – predseda Mgr. Ivica 

Matošová  

- Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami – predseda JUDr. Imrich 

Petheö 

- Komisia pre mládež a šport – predseda Mgr. Martin Stračina  

- Komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch – predseda Ladislav Kučera ml.  

- Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo – predseda Mgr. Silvia Slobodová 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov -  

predseda Ing. Michal Dekýš 

 

C) volí  

- členov Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

komisie: Maroš Blaho, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich Petheö, Mgr. Silvia 

Slobodová, Mgr. Martin Stračina  

 

 

Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

Uznesenie č. 5  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

schvaľuje 

- v súlade so zákonom č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, zvýšenie základného platu starostu podľa § 4 ods.2 o 40 %  

od 01. 12. 2022 vo výške 3 730,00  Eur. 

 

Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

Uznesenie č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

berie na vedomie 

poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva pána Maroša Blaha, na výkon kompetencií 

zástupcu starostu obce Hrubá Borša pána Mgr. Jána Klačka  

                                                                                                                                                                                       

                                                                Uznesenie č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

schvaľuje 

termín najbližšieho zasadnutia 12. 12. 2022 o 18.00 hod. 

 

 

 



Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 16. 11. 2022 

 

schvaľuje 

A) odmenu 30,00 Eur za každú účasť na zasadnutí 

B) vzdanie sa odmeny za celé funkčné obdobie s tým, že výška odmeny (cca 30,00 Eur x 7 poslancov 

x 6 zasadnutí = 1 260,00 Eur ročne) bude použitá na trasfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 

podľa rozhodnutia jednotlivých komisií. 

 

Hlasovanie:   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová, Mgr. Martin Stračina)   

 

 

 

 

Zapísala: Piroška Vlahyová 

V Hrubej Borši, dňa 16. 11. 2022  

 

 

                             

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

                                                                                      Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

 

 

 

 

 

 

  

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

        Maroš Blaho                                                               Mgr. Martin Stračina 

   overovateľ zápisnice                                                        overovateľ zápisnice 

                                                                                                         

     


