
   Zápisnica 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 07. 12. 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 hlavného kontrolóra obce za obdobie III.Q / 2020 a plán činnosti na 1. polrok 2021  

6. Rozpočet obce na rok 2021 

7. VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov 

8. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ 

10. Dodatok č. 1 k VZN č 4/2019 

11. Kúpna zmluva – Vodná stavba obytný súbor „pri Golfe“ (Jánovecká, Jazerná, Šikmá) 

12. Prenájom pozemku – dodatok č. 1 k zmluve O nájme nehnuteľnosti 

13. Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

14. Rôzne  

15. Záver 
 

K bodu 1 

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. Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (3 

prítomní z 5 poslancov). 

Pán poslanec Maroš Blaho sa pripojil k rokovaniu pri bode č. 3.    

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Juraj Laky a pán Ladislav Kučera a  za zapisovateľa zápisnice určený poslanec 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  

Pripomienky poslancov: 

-bez pripomienok. 

 

K bodu 5  

Poslanci prerokovali  Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly – kontrola príjmov, 

výdavkov a finančných operácií, hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, 

úverovej zaťaženosti a rozpočtového hospodárenia obce Hrubá Borša za obdobie III. štvrťrok 2020 

(01. 07. 2020 – 30. 09. 2020). Uvedenú správu poslanci obdržali a je súčasťou zápisnice. 

V tomto bode bol prerokovaný aj  „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na 

I. polrok 2021“.  

 

K bodu 6  



Návrh viacročného rozpočtu Obce Hrubá Borša na roky 2021, 2022 a 2023 poslanci obdržali 

spolu s pozvánkou. Rozpočet pred schválením bol zverejnený  a bol  prerokovaný na 

finančnej komisii, ktorej sme sa snažili poskytnúť maximálnu súčinnosť pri poskytnutí 

informácií. Na zasadnutí finančnej  komisie bol prítomný aj hlavný kontrolór obce pán Štefan 

Bencze, samostatná referentka pani Vlahyová a na žiadosť členov komisie aj pán starosta.  
Úprava bola vykonaná v bežných príjmoch a to:  

účet 212 002 z 800,00 Eur na 1 000,00 Eur 

účet 212 003 z 800,00 Eur na   600,00 Eur. 

v bežných výdavkoch:  

účet 641 013 z 40 000,00 Eur na 4 000,00 Eur (preklep), takže sa znížilili  bežné výdavky o 

36 000,00 Eur (na spoločný obecný  úrad) 

účet 642 z 4 000,00 Eur na 5 000,00 Eur (transfery) 

účet 637 004 z 20 000,00 Eur na 19 000,00 Eur (sociálne zabezpečenie) 

Poslancom bolo zaslané  aj „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 

rozpočtu obce Hrubá Borša na roky 2021 – 2023”. Návrh rozpočtu aj stanovisko sú  

 súčasťou zápisnice. 
 

K bodu 7  

V tomto bode poslanci prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hrubá Borša č. 

1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov. 
 

K bodu 8  

V tomto bode poslanci prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hrubá Borša č. 

2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrubá 

Borša. Do VZN bola zapracovaná likvidácia kuchynského odpadu s platnosťou od 01. 01. 2021. 

Systém bude fungovať na princípe zberu kuchynského odpadu v biorozložiteľných sáčkoch, 

ktoré každý z obyvateľov bezplatne obdrží spolu s košíkom. Následne prinesie do nádoby 

v dňoch na to učené (streda a sobota),  ktorá bude umiestnená na dvore  na OcÚ.  
 

K bodu 9 

V tomto bode poslanci prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hrubá Borša č. 

3/2020  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských 

zariadení na území obce Hrubá Borša. 

     
K bodu 10  

V tomto bode poslanci prerokovali návrh  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Hrubá Borša č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu 11  

Poslanci schválili návrh Kúpnej zmluvy (Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam) 

Prevod vodnej stavby „vodovod verejný a prípojky “ na Jánoveckej ulici, Šikmej ulici a Jazernej ulici. 

 

K bodu 12  

Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností (pozemkov)zo dňa 27. 11. 2015. 

Obec 27. 11. 2015 prenajala pozemky samostatne hospodáriacemu roľníkovi pánovi Ernestovi 

Tornyaiovi na základe verejnej obchodnej súťaže. Platnosť zmluvy sa skončila tento rok, 

navrhujem túto zmluvu predĺžiť o jeden rok za rovnakých podmienok. Pán Tornyai okrem 

prenájmu zabezpečuje pre obec zimnú údržbu vo forme odhŕňania cestných komunikácií. 
 

K bodu 13  

Plán zasadnutí OZ Hrubá Borša v roku 2021 bol navrhnutý podľa doterajšieho modelu a to a 

približne každých 7 týždňov. V čase letných prázdnin sa zasadnutia konať nebudú. Plán je 

súčasťou zápisnice. 
 

K bodu 14  



Rôzne: 

a.)Online otázky prostredníctvom FB stránky obce: 

- Bude optická sieť na Okružnej?  - Odpoveď - Súkromný investor postupne buduje optiku už 

približne 3 roky. Spoločnosť Telekom má záujem v obci vybudovať svoju optickú sieť a pripravuje 

projekt. 

- Pán Salaj – Nebojí sa pán starosta, že mu zazvoní NAKA? – Odpoveď - Nie, nebojí. 

- Pani Denk – Čo robí poslanec Laky stále na telefóne? – Odpoveď - Pracuje 

- Pán Fiala – Ako s kanalizáciou? – Odpoveď – Máme podanú žiadosť o NFP a čakáme na výsledok 

- Pán Stračina – Aká je situácia ohľadom obecného vodovodu pod súkromnými pozemkami (popri 

Hlavnej ulici smerom na Jánovce) – Odpoveď – Čakáme ako dopadne podanie žiadosti o NFP 

ohľadom kanlaizácie, aby sme prípadne vedeli zosúladiť prípadnú prekládku verejného vodovodu na 

opačnú stranu cesty  

- Pán Jendrušák – či sa budú rekonštruovať a budovať chodníky? – Odpoveď – Áno, jednou z priorít 

bude aj dobudovanie chodníkov a rekonštrukcia poškodených úsekov. 

 b) Spoločnosť AVE SK -  nebude od 01. 12. 2020 zbierať separovaný odpad vo farebných vreciach,    

    len v priesvitných. Z tohto dôvodu obec zakúpila priesvitné vrecia, ktoré si obyvatelia môžu    

    prevziať na obecnom úrade. 

 c) Odpadové hospodárstvo – V rámci separovania sa pravdepodobne dostaneme z kategórie 10 – 20 

% do kategórie 30 – 40 %, čo je veľmi dobré smerovanie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí poctivo 

separujú. 

 d)Odpadové hospodárstvo – čipy na nádoby – začnú sa realizovať začiatkom roku 2021 – možnosť 

nechať si odviezť smeti iba 1x za mesiac, príprava na definitívne riešenie a to váženie jednotlivých 

nádob. 

 e)17. decembra sa uskutoční mimoriadny odvoz BIO odpadu 

 f)Optická sieť – súkromný dodávateľ a Telekom 

 g)Kuchynský odpad – pripravili sme riešenie – Obec zakúpila košíky a sáčky, ktoré si môžu prísť 

ľudia vyzdvihnúť a budú nosiť na zberné miesto 

 h)Malá Borša – máme položený el. kábel k potenciálnemu zbernému dvoru, a zrealizovali sme 

svojpomocne vybudovanie osvetlenia smerom na cintorín 

ch)Vozidlá v obytných zónach parkujúce na chodníkoch a cestách budú sankcionované 

 i)Zásielkovňa – pred obchodom v najbližších dňoch by mali spustiť prevádzku.  

 

 
K bodu 15 

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

účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

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

       JUDr. Imrich Petheö   

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1 Ladislav Kučera                                                          podpis 

   

 

 

 

2. Juraj Laky                                                                  podpis 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 102 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

A)  schvaľuje  

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

Laky 

2. program 18.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

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

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  JUDr. Imrich Petheö 

 

Uznesenie č. 103 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

berie na vedomie:  
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly – kontrola príjmov, výdavkov a finančných 

operácií, hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, úverovej zaťaženosti 

a rozpočtového hospodárenia obce Hrubá Borša za obdobie III. štvrťrok 2020 

(01. 07. 2020 – 30. 09. 2020). 
 

Uznesenie č. 104 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na I. polrok 2021 

 

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

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

 

Uznesenie č. 105 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schvaľuje:  

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

s doplnenými zmenami 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 106 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 



A. berie na vedomie:  

rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2022 – 2023 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 - 202 

na webovom sídle 

 

Uznesenie č. 107 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

berie na vedomie 

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

roky 2021 – 2023 

 

Uznesenie č. 108 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schvaľuje:  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša č. 1/2020 o podmienkach poskytovania 

príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 109 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schvaľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrubá Borša 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 110 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schvaľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Hrubá 

Borša. 

 

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

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

 

 



 

 

Uznesenie č. 111 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

schvaľuje:  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša č. 4/2019 o dani 

z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 112 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schválilo  

Kúpnu zmluvu (Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti) uzavretú medzi:  
I.ORAG Slovakia spol. s r.o., sídlo: Mojmírova 8, 821 08 Bratislava,   IČO: 31 333 630,   

konajúca: Ing. Marek Munka, konateľ 

II. Place invest s. r. o., sídlo: Trnavská 27, Senec 903 01, 

IČO: 50 934 244, konajúca: Štefan Pupkay, konateľ  

(ako predávajúci) 

a  

Obec Hrubá Borša, zastúpená: Mgr. Ján Klačko, starosta obce, sídlo Maloboršanská ulica 73/37, 

900 50 Hrubá Borša, IČO: 00 305 979 (ako kupujúci) 

na prevod Vodnej stavby – stavebný objekt SO 03 Vodovod – verejný a prípojky kat. územie Hrubá 

Borša (V.etapa) 

Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).    
 

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

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

 

 

Uznesenie č. 113 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schválilo  
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností (pozemkov) zo dňa 27. 11. 2015 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 114 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 12. 2020 

 

schválilo  
Plán zasadnutí OZ Hrubá Borša v roku 2021 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pupkay&MENO=%25258Atefan&SID=0&T=f0&R=0


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

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

 

 

 

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

       JUDr. Imrich Petheö   

             zapisovateľ 

                     

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1 Ladislav Kučera                                                          podpis 

      

 

 

 

2. Juraj Laky                                                                  podpis 

 

 

 

 

 
 


