
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša  

dňa 10. 12. 2018  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Úvod 

     a) Otvorenie  

     b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

         odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

         obecného zastupiteľstva 

     d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

     e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      f) Príhovor starostu 

 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

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

     zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

 4. Určenie platu starostu obce 

 5. Rozpočtové provizórium 

 6. Rôzne – informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

                 - najbližší termín zasadnutia  

                 - odmeňovanie poslancov  

 7. Schválenie uznesenia 

 8. 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 PhDr. 

Jaroslav Naď PhD. a zapisovateľa zápisnice Piroška Vlahyová 

 

c) V tomto bode odovzdal doterajší starosta slovo predsedovi  Miestnej volebnej komisie 

pánovi Ladislavovi Kučerovi, ktorý oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy v obci Hrubá Borša a odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného  obecného zastupiteľstva 

                  

d) V tomto bode novozvolený starosta obce pán Mgr. Ján Klačko zložil po prečítaní zákonom 

predpísaného sľubu sľub, ktorý potvrdil  svojim podpisom na osobitný papier. Po prevzatí 

insígnie pokračoval vo vedení zasadnutia. 

 

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

Maroš Blaho, Roman Chválnik, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD. a JUDr. Imrich Petheö  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca a svojimi podpismi potvrdili  sľub na osobitnom liste. 

 

f) Príhovor 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 JUDr. Imricha Petheö  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.   

 

K bodu 4   

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 %. 

 

K bodu 5   

Na návrh starostu bolo schválené rozpočtové provizórium. Rozpočet obce Hrubá Borša na rok 

2019 bude schválený do 31. 03. 2019 

 

K bodu 6  

Rôzne: 

- informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

- termín najbližšieho zasadnutia je 09. 01. 2019. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 bude 

schválený na najbližšom zasadnutí 

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

Borši je za každú účasť 14,00 Eur. Poslanci v tomto bode schválili zvýšenie odmeny na 20,00 Eur. Z 

uvedenej odmeny budú poslanci prispievať  na rôzne spoločenské akcie alebo poskytovať príspevky, 

podľa vlastného uváženia. 

 

 

K bodu 7     

V tomto bode poslanci prerokovali a schválil uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 8  

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 10. 12. 2018  

 

 

                             

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

                                                                                 Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

 

 

 

 

 

 

  

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

         Maroš Blaho                                                          PhDr. Jaroslav Naď PhD. 

   overovateľ zápisnice                                                        overovateľ zápisnice 

                                                                                                         

     

 

 

 

 



                                                                                                                                 

                                                                              

 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

A)  schvaľuje  

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

Jaroslav Naď PhD. 

2. program ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

B)  berie na vedomie:  

1. za zapisovateľku zápisnice  Pirošku Vlahyovú  

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

A)  berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. príhovor novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje, že 

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

 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Hrubá Borša  Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj 

Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD. a JUDr. Imrich Petheö  zložili zákonom  predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva 

  

                                                                          

 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

poveruje 

poslanca  JUDr. Imricha Petheö  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: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 4  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

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. 2018. 

 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

schvaľuje 

rozpočtové provizórium obce Hrubá Borša do 31. 03. 2019 

 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

berie na vedomie 

- poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva PhDr. Jaroslava Naďa PhD., na výkon 

kompetencií zástupcu starostu obce Hrubá Borša pána Mgr. Jána Klačka  

                                                                                                                                                                                       

                                                                 

 

 

Uznesenie č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

schvaľuje 

termín najbližšieho zasadnutia  09. 01. 2019 o 18.00 hod. 

 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

schvaľuje 

zmenu – Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrubej Borša zo dňa 13. 09. 

2010 v Článku II Poslanecká odmena a to za každú účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva 

v Hrubej Borši odmena vo výške 20,00 Eur. Ostatné články zostávajú nezmenené. 

 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

Uznesenie č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 10. 12. 2018 

 

Schvaľuje 

- že, poslanci OZ budú prispievať z ich odmien, na rôzne spoločenské akcie alebo budú poskytovať 

príspevky, podľa ich vlastného uváženia. 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

Zapísala: Piroška Vlahyová 

V Hrubej Borši, dňa 10. 12. 2018  

 

 

  

 

 

                                                                                  

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

                                                                                 Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

 

 

 

 

 

 

  

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

         Maroš Blaho                                                          PhDr. Jaroslav Naď PhD. 

   overovateľ zápisnice                                                        overovateľ zápisnice 

                                                                                                         

     


