
    Zápisnica 
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 20. 01. 2020 

 

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. Pripomienky poslancov  

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019  

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020  

7. Program podujatí na rok 2020  

8. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020  

9. Rôzne  

10. 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. Pán poslanec Maroš Blaho sa k rokovaniu  pripojil pri bode č. 8.   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 Juraj Laky a pán Roman Chválník a  za zapisovateľa zápisnice určený 

pán  PhDr. Jaroslav Naď PhD.   

 

K bodu 3 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 4  

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

   

K bodu 5  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 - materiál č. 1/2020 je 

súčasťou zápisnice.  

 

K bodu 6  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na I. polrok 2020, tiež 

súčasťou zápisnice a je  zverejnený na webovom sidle obce. 



 

K bodu 7 

Poslanci prerokovali  návrh Programu akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na rok 2020, ktorý 

je prílohou zápisnice. 

 

K bodu 8 

Poslanci schválili termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2020. 

 

K bodu 9  

Rôzne: 

a) starosta informoval, že obyvatelia majú povinnosť doručiť na OcÚ Hrubá Borša (do 31. 01. 

2020) vyplnené oznámenie poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne 

odpady, na základe ktorého sa vyrubí poplatok za vývoz komunálneho odpadu, nakoľko na 

území obce Hrubá Borša sa zavádza od 01. 01. 2020 množstvový vývoz komunálneho 

odpadu. Uvedené tlačivo bolo distribuované do schránok 18. 12. 2019. Ten, kto nedoručí 

vyplnené tlačivo,  poplatok mu bude vyrubený podľa evidencie obce. 

b) pani Vajdová – návrh na vytvorenie letáku, na ktorom bude informovať obyvateľov, že 

triedený odpad nekončí na jednej kope s komunálnym odpadom, taktiež  uviesť dôvod 

zvýšenia poplatku a to nízku úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. 

c) pán Dekýš – návrh na AVE o percentuálnom mesačnom separovaní                       

d) pán Bartušek – návrh na veľkoobjemový navyše, keď sa bude prerezávať tráva   

e) pán  Izák – pálenie plastov, Nefungujú PDF na stránke 
 

K bodu10 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

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

        PhDr. Jaroslav Naď PhD.   

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                               podpis 

      

 

 

2. Juraj Laky                                                                         podpis 

  



Uznesenie č. 72 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 20. 01. 2020 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Roman Chválník 

a Juraj Laky 

2. program 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  PhDr. Jaroslav Naď PhD. 

 

Uznesenie č. 73 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 20. 01. 2020 

 

berie na vedomie:  
Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za rok 2019  

 

Uznesenie č. 74 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 20. 01. 2020 

 

schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na I. polrok 2020 

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 

Uznesenie č. 75 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 20. 01. 2020 

 

schvaľuje: 

Programu akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na rok 2020 

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 

 

Uznesenie č. 76 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 20. 01. 2020 

 

schvaľuje: 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2020 

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky,  JUDr. Imrich Petheö) 

(zdržal sa: PhDr. Jaroslav Naď PhD.) 



 

 

 

 

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

        PhDr. Jaroslav Naď PhD.   

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                               podpis 

      

 

 

2. Juraj Laky                                                                         podpis  

 

 

 


