
   Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 22. 03. 2021 

 

 
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. Oficiálna informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

6. Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 

7. Rôzne: Informácie 

- AG testovanie v obci Hrubá Borša 

- čipovanie smetných nádob 

- „Jarné upratovanie“ – objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad 

- čierne skládky 

8. 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 Maroš Blaho 

a Roman Chválník, ktorí sa ospravedlnili. Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné (3 prítomní z 5 poslancov). 

 

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: 

 --- 

 

K bodu 5  

Pán starosta informoval, že Obec Hrubá Borša mala v roku 2019 úroveň vytriedenia 

komunálnych odpadov 19,08 %. V roku 2020  sme dosiahli úroveň vytriedenia 38,51 %, čo 

znamená, že  sadzba v poplatku za 1 tonu je 22,00 Eur. Nárast separovania - skoro 20 % 

nárast. Ak by zostala úroveň z roku 2019, poplatok by bol za 1 tonu 30,00 Eur. 

Vďaka prístupu občanov k separácii sme získali nárast vyseparovaných druhov odpadov, čo je 

vidno na číslach za plast - nárast o 250% a papier o 200 %.  
 

K bodu 6  

Prvý krát sa sčítavanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 realizuje  elektronicky.  

Zisťujú sa nielen obyvatelia ale aj nehnuteľnosti, napr. používaný zdroj energie, typ kúrenia 



atď.. Všetko sa rieši el. formou bez nutnosti návštevy akejkoľvek inštitúcie. Využívajú sa 

údaje z už existujúcich registrov a dopĺňajú sa realitou, ako napr. kde naozaj bývame.  
 

 

K bodu 7  

Rôzne: 

a) 

Vo všeobecnosti máme problém s majetkom obce. Obec nevlastní nevlastní nehnuteľnosti  

a nevieme poskytnúť priestor na služby. 

b) 

- osvetlenie na Jazdeckej – bude súčasťou pripravovaného projektu chodníkov 

- rampa na Záhradníckej – bude odstránená a minimálne umožnený prechod pre peších, 

kočíky a bicykle 

- chodníky a prechody – počkajme ako dopadnú projekty na kanalizáciu, a potom budeme 

riešiť chodníky a ostatné veci. Predbežne ale pripravujeme min. 4 projekty na dobudovanie 

úsekov chodníkov 

c) 

Kanalizácia – najväčší projekt, ktorý máme momentálne rozrobený a veľa vecí od neho záleží 

z hľadiska financií. Momentálne čakáme na vyjadrenie min. životného prostredia. – následne 

veľký projekt rekonštrukcia škôlky -  a následne finančne najťažší príprava výstavby 

základnej školy na úrovni cca. 7,5 mil. EUR 

d) 

AG testovanie v obci Hrubá Borša – robíme maximum pre pohodlie našich obyvateľov, 

zabezpečili sme respirátory FFP2 ktoré rozdávame všetkým, ktorí prídu a seniorom ešte 

zvlášť. Doteraz sme rozdali približne 8.000 respirátorov a pokiaľ sa bude dať budeme v tom 

pokračovať. Poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú alebo pomohli akýmkoľvek spôsobom  

e) 

Čierne skládky (odpad) na Malej Borši – počnúc vysypaným nákladným autom, cez šatstvo, 

elektroniku, stavebný odpad,  končiac bio odpadom – kríky stromčeky, brečtan ... Na toto 

všetko máme zberné miesto zatiaľ na dvore OcÚ a plánujeme vybudovať nový. Dva krát 

ročne je veľké upratovanie kde môžete takýto odpad odovzdať – veľkoobjemové kontajnery. 

Teraz plánujeme na 10. a 11. 04.2021 Budeme sa riadiť opatreniami 

f) 

Odpadové hospodárstvo – čipy na nádoby – Začíname v starej časti, budeme informovať ľudí 

o postupe,  Zvony na sklo sú umiestnené na Rovnej ulici a na Rezidenčnej 

g) 

Malá Borša – Maloboršanská ulica – budeme realizovať nové lavičky a smetné koše. 

CHCEME tu vytvoriť priestor na prechádzky. Čo je ale problém sú psie exkrementy popri 

ceste. Osadíme sem ďalšie koše, ale aj teraz je potrebné ich zbierať, je prakticky nemožné tu 

kosiť alebo vstúpiť do trávy. 

h) 

Cintorín – smetné nádoby informácia o nových smetiakoch, je potrebné dodržiavať pravidlá 

a do nádob vyhadzovať ten druh odpadu, ktorý tam naozaj patrí 



 

 

K bodu 8 
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval poslancom za aktívnu 

účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      JUDr. Imrich Peheö 

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Juraj Laky                                                                                  podpis 

   

 

 

 

2. Ladislav Kučera                                                                     podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 118 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 22. 03. 2021 

 

A)  schvaľuje  

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

Kučera 

2. program 20.  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. 119 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 01. 2021 

 

berie na vedomie:  

1. úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – 38,51% 

2. informáciu  o priebehu sčítania obyvateľov v obci.  

 

 

 

 

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

      JUDr. Imrich Petheö 

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Juraj Laky                                                                                  podpis 

   

 

 

 

2. Ladislav Kučera                                                                     podpis 

 

 
 


