
    Zápisnica 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 16. 12. 2019 

 

 

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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 

5. Viacročný rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2020, 2021 a 2022 

6. Rôzne 

7. Záver 
  
K bodu 1 

Pán starosta ešte pred oficiálnym začiatkom zasadnutia OZ 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. Osobné údaje zúčastnených vo 

forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ (obec Hrubá 

Borša) spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s 

čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov).  

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov ako aj ostatných 

prítomných. Zasadnutia sa nezúčastnili pán Roman Chválník a Juraj Laky, ktorí sa 

ospravedlnili. Zverejnený návrh programu bol  jednohlasne schválený prítomnými 

poslancami.  

 

K bodu 2 

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

schválení  poslanci pán Maroš Blaho a pán PhDr. Jaroslav Naď PhD. a  za zapisovateľa 

zápisnice určený pán JUDr. Imrich Petheö   

 

K bodu 3 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 4  

Poslancom bolo zaslané  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 

rozpočtu obce Hrubá Borša na roky 2020 – 2022, ktoré je súčasťou zápisnice. 

   

K bodu 5  

Návrh viacročného rozpočtu Obce Hrubá Borša na roky 2020, 2021 a 2022 poslanci obdržali 

spolu s pozvánkou. Rozpočet bol vypracovaný v úzkej spolupráci s pánom Štefanom 

Benczem, kontrolórom obce.  Poslanci k uvedenému návrhu viacročného rozpočtu nemali 

žiadne pripomienky. Do návrhu rozpočtu bol zapracovaný kapitálový príjem PPA, finančné 

operácie z termínovaného úveru (krátkodobý) a kapitálový výdavok na digitálny kamerový 

systém a výdavkové finančné operácie.  Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice. 



 

K bodu 6  

Rôzne: 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie III. štvrťrok 2019 

Udalosti:  

*Vianočná kapustnica a vianočné trhy 21.12.2019 

*Zmena termínu vývozu smeti – z 25. na 22.12. nedeľa 

*Novoročný prípitok v obecnom parku 03. 01. 2020 

*Najbližšie zasadnutie sa bude konať v pondelok 20. 01. 2020 

 

K bodu 7 

Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval poslancom aj 

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

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

        JUDr. Imrich Petheő                                                   

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Maroš Blaho                                                               podpis 

      

 

 

2.  PhDr. Jaroslav Naď PhD.                                           podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 66 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 12. 2019 

 

A)  schvaľuje  

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

Jaroslav Naď PhD. 

2. program 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:   za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho,  PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  JUDr. Imrich Petheő 

 

Uznesenie č. 67 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 12. 2019 

 

schvaľuje:  
rozpočet obce Hrubá Borša na rok 2020 bez pripomienok podľa predloženej prílohy 

s doplnenými zmenami 

 

Hlasovanie:   za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho,  PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

Uznesenie č. 68 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 12. 2019 

 

A. berie na vedomie:  

rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2021 – 2022 podľa predloženej prílohy 

 

B. ukladá 

obecnému úradu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ústavného 

zákona o rozpočtovej zodpovednosti  zverejniť schválený viacročný rozpočet na roky 2021 - 2022 

na webovom sídle 

 

 

Uznesenie č. 68 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 12. 2019 

 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  viacročného rozpočtu obce Hrubá Borša na 

roky 2020 – 2022  
 

Uznesenie č. 70 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 12. 2019 

 

schvaľuje : 

-termín najbližšieho zasadnutia 20. 01. 2020 



Hlasovanie:   za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho,  PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 71 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 12. 2019 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie III. štvrťrok 2019 

 

 

 

 

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

     JUDr. Imrich Petheő                                                   

           zapisovateľ        

     

      

 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Maroš Blaho                                                               podpis 

      

 

 

2.  PhDr. Jaroslav Naď PhD.                                          podpis  

 

 

 

 


