
   Zápisnica 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 29. 06. 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. Voľba predsedu Komisie pre rozpočet a financie 

6. Rôzne - informácie 

7. 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).  

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov. Zverejnený návrh programu bol  

jednohlasne schválený prítomnými poslancami. Zasadnutia sa nezúčastnil pán Roman Chválník, 

ktorý sa ospravedlnil. 
 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Ladislav Kučera a JUDr. Imrich Petheö a  za zapisovateľa zápisnice určený poslanec pán  

Juraj Laky. 

 

K bodu 3 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 4  

Pripomienky poslancov: 

- pán Juraj Laky a Maroš Blaho – parkovanie osobnými automobilmi na chodníkov, následne potom 

vznikajú rôzne problémy s tým spojené (napr. krádeže, nepriechodnosť chodníkov, atď). Autá by mali 

parkovať vo vlastných dvoroch. 

- pán Maroš Blaho: Návrh na stretnutie zástupcov obyvateľov obce (p. Izák a p. Krupka) a komisie pre 

bezpečnosť. ohľadom fungovania „susedských hliadok”   

 

K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili voľbu predsedu Komisie pre rozpočet a financie. 

 

K bodu 6 

Rôzne: 

a)Výber daní – použijeme hlavne na projekty (spolufinancovanie škôlka, kanalizácia, škola, - len tieto 

3 projekty si vyžadujú spolufinancovanie na úrovni 850.000 Eur – z vlastných zdrojov) celkovo je to 

investícia na úrovni 9 až 10 mil. eur. To sú najhlavnejšie body. 



b)Zdravotechnika – Verejný vodovod – zaslaná sťažnosť na RÚVZ. Čakáme na ich vyjadrenie. 

Spoločne hľadáme riešenia – filtrácia 20 mcr a vyššie,  alebo vlastný vrt 

c)Info o krádeži áut – vyskytli sa dve krádeže áut v uplynulých mesiacoch, obecný úrad bol v oboch 

prípadoch plne nápomocný a poskytol hneď ako to bolo možné všetky záznamy, ktoré mal 

k dispozícii. Je potrebné byť opatrní, pretože aj napriek kamerovému systému sa zlodeji nezastavia. To 

je jedna z vecí, ktoré budeme chcieť zlepšiť a to rozšírenie kamerového systému.   

d)Materská škola – sme tesne pred podpisom zmluvy o dotácii (potrebné ešte splniť posledné 

podmienky, realizáciu vidíme reálne v budúcom kalendárnom roku) 

e)Info o Koronaviruse – OcÚ fungoval aj počas Covid-19 (vybavovanie záležitostí telefonicky, 

elektronicky a v súrnych prípadoch aj osobne) a od 01. 06. 2020 je otvorený pre verejnosť. Materská 

škola aj detské ihriská sú otvorené  tak ako predtým ale samozrejme za dodržania 

protiepidemiologických pravidiel. Treba byť napriek tomu obozretný a nepodceňovať situáciu. 

f)Zastávka Golfová ulica – počas letných mesiacov predpokladáme, že bude zastávka uvedená do 

prevádzky  

g)Vytvorenie zoznamu podnikateľských subjektov a zručností – sme otvorení pomôcť aspoň takto 

zviditeľneniu služieb, ktoré sú v Hrubej Borši poskytované. Nechceme tam uvádzať subjekty bez toho 

aby o tom vedeli, kto má záujem nech sa ozve. 

h) Wifi4EU – plánujeme zrealizovať cez prázdniny 

ch)Sčítanie bytov– začalo 01 .06. 2020 

j)Info – Výstava Jaštery a hady v nedeľu 05. 07. 2020 

m)Obyvatelia: 

pán Krupka - Návrh na založenie obecného podniku (príklad Spišský Hrhov, mestská časť Rača) 

Návrh na vytvorenie „obytných zón značkou IP 28a“ 

pán Lampart – Návrh na prizvanie zástupcu  Polície na ročné hodnotenie bezpečnostnej situácie v obci  

pán Málek – Návrh na osadenie dopravného značenia „zákaz parkovania v križovatke ulíc Golfová – 

Hlavná. 

pán Izák – Robiť niečo preto, aby sme eliminovali kriminalitu – napr. susedské hliadky. 

Zo strany poslancov bol podaný návrh na stretnutie zástupcov obyvateľov obce (p. Izák a p. Krupka) a 

komisie pre bezpečnosť, ohľadom fungovania „susedských hliadok”   

 

K bodu 7 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

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

            Juraj Laky 

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1.Ladislav Kučera                                                             podpis 

      

 

 

 

2. JUDr. Imrich Petheő                                                      podpis 



 

Uznesenie č. 85 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 29. 06. 2020 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Ladislav Kučera 

a JUDr. Imrich Petheö 

2. program 15.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

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

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Juraj Laky 

 

Uznesenie č. 81 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 29. 06. 2020 

 

schvaľuje:  
pána Ladislava Kučeru  za predsedu Komisie pre rozpočet a financie.  

 

Hlasovanie:   za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, ,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö, zdržal sa Ladislav Kučera) 

 

 

 

 

 

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

             Juraj Laky                                                                     

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1.Ladislav Kučera                                                             podpis 

      

 

 

 

2. JUDr. Imrich Petheő                                                      podpis 

 


