
   Zápisnica 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 10. 05. 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. Záverečný účet obce Hrubá Borša a odborné stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

7. Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku 

8. Rôzne: Informácie 

9. 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 Juraj Laky, ktorý sa 

ospravedlnil z pracovných dôvodov. Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné (4 prítomní z 5 poslancov). 

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Roman Chválník a pán JUDr. Imrich Pethö a  za zapisovateľa zápisnice určený poslanec 

pán Maroš Blaho. 

 

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  

V tomto bode poslanci prerokovali Záverečný účet obce Hrubá Borša  za rok 2020. Uvedený návrh 

záverečného účtu  obdržali  a je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 6  

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

účtu obce Hrubá Borša za rok 2020. 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 taktiež súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 7  

Vyhlásenie obchodnej verejná súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Hrubá Borša 

na parcely registra „C“: 

- 225/897, orná pôda  o výmere 251 m2 

- 300/20,  orná pôda  o výmere 249 m2.  



Minimálna cena 150,00 Eur za 1 m2.  

  
K bodu 7  

Rôzne: 

- Schválená žiadosť na budovanie kanalizácie  

- VO na dodávateľa služieb odpadového hospodárstva  

- Odstávka vody 01.06.2021 

- AG testovanie v obci Hrubá Borša – celkové čísla 

- čipovanie smetných nádob – prebieha  

- pasport dopravného značenia 

- projekt na chodníky a prechody pre chodcov  

- optika Telekom 

- časť Golfovej ulica uzavretá od 17.05.2021 – 15.08.2021 

- Lesík – plánujeme dohodnutie podmienok tak aby sme mali čas na prípravu a rekultiváciu 

lesíka – projekt 

- parkovanie vozidiel na uliciach novela zákona – čakáme na tlačivá a formuláre, keďže 

budeme zasielať rozkazy s pokutou za porušenie zákazu zastavenia a státia. Sankcia bude 

pevne stanovená vo výške 78 eur. ( do 15 dní 2/3 52 eur)  

- nový zamestnanec na údržbu – hlavne kosenie, kto má záujem môže kontaktovať OcÚ 

- sčítanie domov a bytov – cca. 95% obyvateľov – teraz stacionárne sčítanie 
 

 

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

účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Maroš Blaho 

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                                                 podpis 

   

 

 

 

2. JUDr. Imrich Peheö                                                                      podpis 

 



 

Uznesenie č. 120 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 10. 05. 2021 

 

A)  schvaľuje  

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

a JUDr. Imrich Petheö 

2. program 21.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

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

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Maroš Blaho 

 

Uznesenie č. 121 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 10. 05. 2021 

 

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

2020 podľa preloženého stanoviska č. 2/2021 

 

 

Uznesenie č. 122 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 10. 05. 2021 

 

schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2020 podľa predloženej 

prílohy  bez výhrad 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 123 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 10. 05. 2021 

 

A) schvaľuje 

1. predaj pozemkov formou verejnej obchodnej súťaže vo vlastníctve Obce Hrubá Borša na 

parcely registra „C“: 

- 225/897, orná pôda  o výmere 251 m2 

- 300/20,  orná pôda  o výmere 249 m2 

  

2. minimálnu kúpnu cenu vo výške 150,00 Eur/m2 

 

3. termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaž 18. 05. 2021 

 

B) ukladá 

Starostovi obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení  zverejniť 

verejnú obchodnú súťaž na webovom sídle a na úradnej tabuli 



 

 

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

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

 

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

            Maroš Blaho 

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                                 podpis 

   

 

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö                                                           podpis 

 

 
 


