
   Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 11. 05. 2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zloženie sľubu poslanca (náhradníka) 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

5. Pripomienky poslancov 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

7. Záverečný účet obce Hrubá Borša za rok 2019 

8. Zrušenie zámeru – zámena obecných pozemkov a odkúpenie administratívnej budovy 

9. Zmena zámeru – výstavba Základnej školy 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu 1 

Pred oficiálnym začiatkom 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. Osobné údaje 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).  

Vzhľadom na nové opatrenie Úradu regionálneho zdravotníctva č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020, 

ktoré upravuje opatrenie č. OLP/3354/2020 o vylúčení verejnosti pri zasadaní a schôdzach zo dňa 

20.04.2020 – bude zasadnutie OZ verejné pri zabezpečení prísnych protiepidemiologických opatrení, 

ktorých dodržiavanie bude počas zasadnutia OZ pre verejnosť povinné. Obec zabezpečuje zo 

zasadnutia OZ živé vysielanie prostredníctvom oficiálnej Facebook stránky Obce Hrubá Borša. 

Vzhľadom k dodržiavaniu spomínaných opatrení je vstup do zasadacej miestnosti veľmi limitovaný, 

čo sa týka minimálnej dvoj metrovej vzdialenosti medzi osobami. Z tohto dôvodu sme umiestnili vo 

vestibule OcÚ. 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov. 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 Roman Chválník a pán Juraj Laky a  za zapisovateľa zápisnice určený pán  Maroš Blaho. 

 

K bodu 3 

Na základe skutočnosti, že pán PhDr. Jaroslav Naď, PhD.  ku dňu 16. 04. 2020 sa vzdal mandátu 

poslanca OZ v Hrubej Borši, je potrebné pristúpiť k zloženiu sľubu prvého náhradníka podľa zápisnice 

miestnej volebnej komisie v Hrubej Borši o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, 

ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018. 

Prvým náhradníkom sa stal Ladislav Kučera, ktorý prijal mandát poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Hrubej Borši. Pán starosta poďakoval pánovi PhDr. Jaroslavovi Naďovi, PhD za jeho aktívne 

a konštruktívne pôsobenie v poslaneckom zbore. 

Pán starosta prečítal sľub poslanca a následne  poprosil o podpísanie sľubu pána Ladislava Kučeru. 

Pán Ladislav Kučera zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. (Sľub 

náhradníka je súčasťou zápisnice) 

 



K bodu 4 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 5  

Pripomienky poslancov: 

pán Maroš Blaho: 1. Je potrebné vypracovať VZN o parkovaní motorových vozidiel v obci. 2. Je 

potrebné aby obyvatelia, ktorí dočasne umiestnia stavebný materiál na verejných priestranstvách, aby 

o tejto skutočnosti informovali OcÚ. 

 

 

K bodu 6  

V tomto bode poslanci prerokovali odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému 

účtu obce Hrubá Borša za rok 2019. Pán kontrolór informoval, že záverečný účet bol spracovaný v 

súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

Uvedené stanovisko poslancom bolo zaslané a je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 7 

V tomto bode poslanci prerokovali Záverečný účet obce Hrubá Borša za rok 2019. Uvedený návrh 

záverečného účtu poslanci taktiež obdržali  a je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 8 

V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva zrušili zámer zámeny obecných pozemkov 

a odkúpenie administratívnej budovy,  ktorý bol schválený na zasadnutí dňa 27. 08. 2019 uznesením č. 

47 a to:  

1.zámer zámeny obecných pozemkov  parc. č 214/1 – ostatná plocha vo výmere 6268 m2 (len po 

stromy) a 217/28 – ostatná plocha vo výmere 5 843 m2 za pozemky vo vlastníctve  Ing. Martin Munka 

na parc. č. 225/37 – ostatná plocha vo výmere 9 113 m2, parc. č 275/7 vo výmere 492 m2 a parc. č 

275/8 vo výmere 45 m2 

2.zámer odkúpenia administratívnej budovy postavenej na pozemku parc. č. 225/42 so súpisným 

číslom 35. 

 

K bodu 9 

V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva zrušili zámer  výstavby základnej školy na pozemku 

parc. č. 225/37 – ostatná plocha, ktorý bol schválený na zasadnutí dňa 27. 08. 2019 uznesením č. 48. 

Nový zámer výstavby základnej školy je na pozemkoch parc. č. 217/28 a 214/1,  ktoré sú vo 

vlastníctve Obce Hrubá Borša. 

  

K bodu 10 

Rôzne: 

a) informácia starostu v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov o poverení pána  Maroša Blaha, poslanca obecného zastupiteľstva výkonom 

kompetencií zástupcu starostu obce Hrubá Borša. 

 

b) Zdravotechnika s.r.o. , prevádzkovateľ verejného vodovodu – bola zaslaná žiadosť na RÚVZ 

o prešetrenie kvality dodávanej vody do verejného vodovodu 

 

c) Materská škola – už sa pripravuje podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Zvýšenie 

kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša“   

d)Výzva na vlastníkov psov, aby rešpektovali všetky nariadenia, vzhľadom na sťažnosti ľudí 

o nedodržiavaní povinnosti viesť svojich psov minimálne na vodítku (používať náhubok, ak svojho 

psa nezvládate, aby neublížil ostatným)  

e)Spustené nové webové sídlo + aplikácie s push notifikáciami + treba si povoliť v nastaveniach 



f)  Koronaviruse – opatrenia, ktoré sme urobili – uzavreli sme všetko, čo bolo možné (škôlku, ihriská, 

obecný úrad pre verejnosť), pre seniorov sme zabezpečili vďaka dobrým ľudom rúška, ktoré 

dobrovoľne ušili, s majiteľom potravín bola zabezpečená možnosť objednávky a doručenia priamo do 

domu, zabezpečili sme rozvoz stravy pre seniorov priamo do domov, tak aby sme ponechali seniorov 

doma a nemuseli vychádzať zo svojich príbytkov.  

g) Vývoz komunálneho odpadu – robia sa kontroly (veľkosť zbernej nádoby a ročná známka)  

h) BIO odpad – konáre, sú na pracovnom dvore obecného úradu. Sú pristavené  veľkoobjemové 

kontajnery na veľké konáre, kríky, ktoré sú dispozícií obyvateľom dvakrát do týždňa a to v stredu 

a v sobotu. 

ch) Plánované podujatia - Stavanie mája, deň matiek, nohejbalový turnaj – všetky tieto akcie boli 

zrušené 

i)Všetky ostatné podujatia až do 31.08.2020 budú takisto zrušené 

j) otázky obyvateľov: 

• Čo plánuje obec robiť s parcelami na Jánoveckej ulici (300/20, 225/897)? Odpoveď: 

Pravdepodobne po dohode s OZ tieto pozemky predáme vo verejnej obchodnej súťaži. 

• Kedy sa počíta s výstavbou prepojenia Okružnej ulice a Hlavnej ulice? Odpoveď: Projekt na 

vybudovanie chodníka., prechodu pre chodcov a ďalšej autobusovej zastávky máme 

pripravený. Vzhľadom na budúce plánované vysoké investície (rekonštrukcia MŠ, výstavba 

kanalizácie a výstavba ZŠ) potrebujeme mať pripravené financie na tieto investičné zámery. 

V prípade vyhlásenia vhodného dotačného programu, ktorý by nám umožnil prefinancovanie 

týchto nákladov, tak sa do tohto projektu pustíme čo najskôr. 

• Autobusová zastávka (Golfová ulica), kto realizoval výstavbu, na základe akého projektu boli 

realizované? Odpoveď: Zastávka bola zrealizovaná na základe dokumentácie výstavby 3. 

etapy., jednu časť stavby realizovala spoločnosť Orag a druhú časť spoločnosť, ktorá vytvorila 

ulicu Pri lesíku. 

• Chodník pri Lesíku (popri hlavnej ceste), prečo ešte nie uvedený do pôvodného stavu? 

Odpoveď: Práce na prečistení vodnej plochy sa zdržali, prioritou aj vzhľadom na ľudí tam 

bývajúcich je, aby v čo najkratšom čase odtiaľ odišli všetky tieto mechanizmy. Chodník je ale 

plne funkčný a priechodný. 

• Ako využije starosta svoj status morálnej autority na to, aby sa v budúcnosti neopakovala 

situácia kedy poslanec obce jazdí v obci pod vplyvom alkoholu? Odpoveď: Ak budú 

starostovi doručené relevantné podklady, na základe ktorých bude môcť konať. Starosta 

odmieta kohokoľvek k niečomu vyzývať na základe neoverených informácií. Ak niekto má 

dôkazy o nezákonnom jednaní mal by tieto skutočnosti oznámiť ihneď na polícii. 

 

 

K bodu 11 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

 



 

 

 

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

            Maroš Blaho                                                                                                                                           

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1.Juraj Laky                                                                    podpis 

      

 

 

 

2. Roman Chválník                                                          podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 79 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 05. 2020 

 

A)  schvaľuje  

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

a Juraj Laky 

2. program 14.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

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

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Maroš Blaho 

 

Uznesenie č. 80 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 05. 2020 

 

berie na vedomie:  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Hrubá Borša za rok 

2019 

Uznesenie č. 81 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 05. 2020 

 

schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2019 bez výhrad 

 

 

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

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

 

Uznesenie č. 82 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 05. 2020 

 

schvaľuje zrušenie 

1. zámeru zámeny obecných pozemkov  parc. č 214/1 – ostatná plocha vo výmere 6268 m2 (len po 

stromy) a 217/28 – ostatná plocha vo výmere 5 843 m2 za pozemky vo vlastníctve  Ing. Martin Munka 

na parc. č. 225/37 – ostatná plocha vo výmere 9 113 m2, parc. č 275/7 vo výmere 492 m2 a parc. č 

275/8 vo výmere 45 m2 

2. zámeru odkúpenia administratívnej budovy postavenej na pozemku parc. č. 225/42 so súpisným 

číslom 35. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 83 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 05. 2020 

 

schvaľuje zrušenie 
zámer  výstavby základnej školy na pozemku parc. č. 225/37 – ostatná plocha 

 

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

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

 

Uznesenie č. 84 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 05. 2020 

 

schvaľuje  
zámer výstavby základnej školy  na pozemkoch parc. č. 217/28 a 214/1,  ktoré sú vo vlastníctve Obce 

Hrubá Borša. 

 

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

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

 

 

 

 

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

            Maroš Blaho                                                                                                                                           

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1.Juraj Laky                                                                    podpis 

      

 

 

 

2. Roman Chválník                                                          podpis 

 

 


