
Zápisnica 

z 02. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša dňa 30. 01. 2023 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023 

5. Boršanské noviny – štatút, redakčná rada 

6. Zmluva – Ružová záhrada 

7. Zmluva – Súkromná Materská škola Čarovný domček 

8. Zámer – založenie OZ Šport Hrubá Borša 

9. PHSR obce Hrubá Borša 

10. Zmluva - Advokátska kancelária 

11. Rôzne 

12. Záver  

 

K bodu 1 

 

Na  začiatku zasadnutia Obecného zastupiteľstva pán starosta informoval o skutočnosti, že toto zasadnutie je 

vysielané naživo na oficiálnej FB stránke obce Hrubá Borša a bude ho uskutočňovať prevádzkovateľ, čiže Obec 

Hrubá Borša. Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov a občanov. Zasadnutia sa 

nezúčastnili pani Mgr. Silvia Slobodová, pán Ladislav Kučera, ktorí sa ospravedlnili. Pán starosta konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (prítomní 5 zo 7 poslancov).  

Z programu boli vylúčené a nahradené tieto body: 5. Etický kódex volených predstaviteľov obce 6. Rokovací 

poriadok OZ 7. Štatút komisií OZ. Body boli presunuté na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, vzhľadom 

na krátky čas potrebný na precizovanie textu.  

Pozmenený návrh programu bol schválený prítomnými poslancami. 

 

K bodu 2 

 

Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení  

poslanci pani Ing. Ivica Matošová a Mgr. Martin Stračina, za zapisovateľku zápisnice pani Mgr. Jana 

Šegedová. 

 

K bodu 3 

 

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia 

sú splnené resp. sa plnia. 

 

K bodu 4 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K bodu 5  



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia o zriadení ďalšieho nástroja komunikácie smerom 

k obyvateľom obce, a to prostredníctvom tlače - Boršanské noviny. Pre zabezpečenie relevantného, 

transparentného a objektívneho informovania obyvateľov, je potrebné vytvoriť podmienky na 

fungovanie tohto média, čo predstavuje vytvorenie štatútu a štruktúry redakčnej rady, obsahu novín 

a podobne. Obecné zastupiteľstvo schválilo šéfredaktora a redaktorov. Na návrh Ing. Ivice Matošovej 

bude štatút redakčnej rady prerokovaný na OZ až po schválení všetkými členmi redakčnej rady. Zároveň 

nová šéfredaktorka príde na nasledujúce OZ daný koncept redakčnej rady predstaviť.  

 

Poverený šéfredaktor Boršanských novín - Dominika Kolenčík 

Redaktori v zložení – Jana Bessonová, Katarína Šlachtová, Michaela Berreiro Tosar 

K bodu 6  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rok 2023. Obecné 

zastupiteľstvo zároveň bude hľadať i iné možnosti zabezpečenia danej sociálnej služby tak, aby nebola 

pre obecný rozpočet zaťažujúca.  

K bodu 7  

Podľa §6, ods. 12, §9aa a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §51 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytnúť finančné prostriedky 

na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča. V našej obci sa nachádza súkromná materská 

škola Čarovný domček, ktorá eviduje spolu 27 detí. Občianske združenie Čarovný domček predložilo 

návrh zmluvy so žiadosťou o finančný príspevok a vzhľadom na občiansky zákonník je obec povinná 

finančný príspevok poskytnúť. 

Prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytujú z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Maroš Blaho sa zdržal hlasovania, ostatní hlasovali za návrh zmluvy o finančnom príspevku. 

K bodu 8  

Poslanci podporili svojim súhlasom zámer založiť občianske združenie „Šport Hrubá Borša“ na návrh 

Mgr. Martina Stračinu. 

K bodu 9  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý 

sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti PHSR 2018 – 2022 aj pre rok 2023 a 

prípravu procesu a podkladov pre vytvorenie nového PHSR pre nasledujúce obdobie. 

K bodu 10  

Obec Hrubá Borša dlhodobo spolupracuje s JUDr. Jozefom Czibulom v oblasti právnických služieb. 

Advokátska kancelária – advokát JUDr. Jozef Czibula predkladá návrh o navýšenie odmeny za 

poskytované právne služby. Zo strany Advokátskej kancelárie nebola navrhnutá žiada suma, nakoľko 

ponechávajú toto navýšenie na uváženie obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, 

že tento bod bude prerokovaný na nasledujúcom zastupiteľstve z dôvodu overenia aktuálnej potreby 

a cien na trhu. 



 

K bodu 11 

Rôzne: 

- Obyvatelia obce majú možnosť položiť otázky obecnému zastupiteľstvu počas zasadnutia; 

- Pán starosta informoval o pozastavení budovania optických káblov. Spoločnosť T-com 

najbližšie 2 roky nemá v pláne budovať optickú sieť v Hrubej Borši; 

- Pán starosta odpovedal na otázku, doručenú počas rokovania obecného zastupiteľstva ohľadne 

výstavby základnej školy. Cieľom je zabezpečiť do polovice roka 2023 výber dodávateľa 

a následne požiadať o dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

- Pán starosta informoval o rozšírení Materskej škôlky v Hrubej Borši do priestorov Obecného 

úradu, táto zmena musí byť ukončená v roku 2023. S touto informáciou súvisí aj potreba 

zriadenia nových priestorov pre Obecný úrad. 

- Osadenie bezpečnostných zrkadiel na Záhradníckej ulice – na podnet obyvateľov.  

 

K bodu 12 

Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť na zastupiteľstve a Obecné 

zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

 

 

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

   Mgr. Jana Šegedová    

        zapisovateľka                                           

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Ing. Ivica Matošová                                                  podpis 

   

2.  Mgr. Martin Stračina                   podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


