
   Zápisnica 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 06. 09. 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. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za 1. a 2. štvrťrok 2021 

6. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku 

7. Rôzne – Informácie 

Záver 

 
K bodu 1 

Na  začiatku 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. Vaše 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 

a Maroš Blaho, ktorí sa ospravedlnili z pracovných dôvodov. 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 Ladislav Kučera a pán Juraj Laky 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  

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 I. štvrťrok 2021  

(01. 01. 2021 – 31. 03. 2021) a za II. štvrťrok 2021 (01. 04. 2021 – 30. 06. 2021). Uvedené správy 

poslanci obdržali a sú súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 6  

Komisia na vyhodnotenie VOS na predaj pozemkov zasadala dňa 31. 08. 2021.  Nakoľko 

nebola doručená ponuka, obecné zastupiteľstvo navrhlo predĺženie termínu podania ponuky 

za 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 do 15. 10. 2021 do 12.00 hod.  
 

K bodu 7  

Rôzne: 

- info o kanalizácii – prebieha stále vyhodnotenie VO 

- info o stave VO na dodávateľa odpadového hospodárstva 

- čipovanie smetných nádob – znovu pokračuje, museli sme vymeniť už nalepené čipy 

- pasport dopravného značenia – zasadla aj komisia (budeme upravovať dopr. značenie hl. na 

- vjazdoch do obce – zníženie rýchlostí, zmena Úzkej ulice na jednosmernú smerom von na    

   Hlavnú ulicu, odstránenie rampy, úprava značenia pri vjazde do Záhradníckej ulice ) 

- Detská akcia 25.09.2021 v obecnom parku + futbalový turnaj  

- Projekt na chodníky a prechody pre chodcov – prvé dva úseky  

- Materská škola – musíme urobiť ešte jedno VO, nikto sa neprihlásil 

- Zberné miesto – komplikácia s úmrtím pána JUDr. Jána Plánku, fyzicky sme nestihli     

  podpísať zmluvu, komunikujeme s jeho rodinou, aby sme sa dohodli na odpredaji parcely  

  registra „C“ č.  155 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 859 m2 

- Jesenné upratovanie: 23. 10. a 24. 10. 2021 na dvore OcÚ 

- Park – orezy stromov, je to potrebné, počasie je stále horšie a horšie, budeme vykonávať   

  náhradnú výsadbu v parku a v lokalite Malá Borša 

- možnosť stiahnutia aplikácie Hrubá Borša – všetky upozornenia prídu cez túto našu  

 aplikáciu, ako napr. dnešná neplánovaná odstávka vody 

 

K bodu 8 
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. 130 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 09. 2021 

 

A)  schvaľuje  

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

Laky 

2. program 23.  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. 131 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 09. 2021 

 

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  I. štvrťrok 2021 (01. 01. 2021 – 31. 03. 

2021) a za II. štvrťrok 2021 (01. 04. 2021 – 30. 06. 2021). 

 

 

Uznesenie č. 132 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 09. 2021 

 

A. schvaľuje 

predĺženie termínu podania ponuky na výber najvhodnejšej ponuky za 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 

do 15. 10. 2021 do 12.00 hod. Minimálna cena 150,00 Eur za 1 m2 

  

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

(za: 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 

 
 


