
   Zápisnica 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 25. 10. 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 nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe obce 

Hrubá Borša za hospodársky rok 2020  

6. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku  

7. Jednorazový príspevok pre seniorov  

8. Zámer – prerábka / rekonštrukcia budovy OcÚ na zvýšenie kapacity Materskej školy  

9. Zámer – príprava projektu na odkanalizovanie ulíc Jánovecká, Šikmá, Jazerná  

10. Investícia obce (kamerový systém a obecný rozhlas) do pripokládky káblového vedenia v 

rámci budovania plánovanej optickej siete  

11. Rôzne – Informácie  

12. 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 a občanov. Pán Jozef Krupka, 

občan obce pred schválením programu namietal účasť na zasadnutí pána poslanca Juraja Lakyho, 

voči ktorému bol vydaný Trestný rozkaz, na základe čoho mu mal mandát poslanca zaniknúť.  

Zverejnený návrh programu bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. Zasadnutia sa 

nezúčastnil pán Roman Chválník, ktorý sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. Pán starosta 

konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 

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

poslanci pán Ladislav Kučera a pán Maroš Blaho 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  

V tomto bode poslanci prerokovali Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 

a k výročnej správe Obce Hrubá Borša za hospodársky rok 2020. Uvedenú správu poslanci obdržali 

spolu s pozvánkou 

 

K bodu 6  

Komisia, zložená z poslancov OZ oznámila výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

(ďalej len OVS ). Predmetom OVS bol predaj 2 pozemkov vo vlastníctve Obce Hrubá Borša. 

Ku dňu ukončenia OVS t. j. 15. 10. 2021 do 12.00 bol do podateľne OcÚ doručený 1 návrh 

ponuky, ktorý splnil všetky  povinné náležitosti na odkúpenie pozemkov.  

Úspešným  navrhovateľom je Svitlana Luchyshyn, rod. Kulynyak, narodená 14. 06. 1977, 

rodné číslo 775614/......., bytom Kryšpínova 530/9, 10900 Praha 10, Šterboholy, ČR v celosti 

pozemky registra „C“  katastrálne územie Hrubá Borša, parc. číslo 225/897 druh pozemku – 

orná pôda o výmere 251 m2 a parc. číslo 300/20 druh pozemku – orná pôda o výmere 249 

m2,  výmera spolu: 500 m2 , cenová ponuka za 1 m2 je 151,00 Eur. 

 
K bodu 7  

V mesiaci október pri príležitosti „Úcty k starším“  sa každoročne organizovalo posedenie 

s dôchodcami, kde obec zabezpečila pre každého občana  s trvalým pobytom v obci Hrubá 

Borša vo veku 63 a viac rokov  slávnostný obed, večeru a jednorazový príspevok vo výške 

10,00 Eur. Z dôvodu existujúcej situácie  Covid - 19, sa posedenie nebude konať a z tohto 

dôvodu pán starosta navrhol schváliť na rok 2021 jednorazový príspevok vo výške 20,00 Eur.  

Príspevok možno prevziať osobne počas stránkových hodín do 15. 12. 2021 na obecnom 

úrade Hrubá Borša. Imobilný seniori môžu zavolať na obecný úrad a dohodnúť si prevzatie 

príspevku doma od zamestnanca OcÚ.  

Neprevzaté príspevky do 15. 12. 2021  budú vrátené do pokladne na účet obce bez možnosti 

spätného vyplatenia.  

 
K bodu 8 

V tomto bode poslanci schválili Zámer prerábky priestorov obecného úradu Hrubá Borša za účelom 

zvýšenia kapacity materskej školy a prípravu projektovej dokumentácie za účelom podania 

žiadosti o NFP v mesiaci január 2022, kde predbežná spoluúčasť je 10 %.  
 

K bodu 9  

Úspešné podanie žiadosti o NFP pre Zduženie obcí, ktoré sa týkalo v tom čase iba už 

stojacich budov. Medzičasom vznikli v obci 3 nové ulice, ktoré neboli súčasťou tohto 

projektu. V rámci všetkých dostupných možností, by sme chceli podať žiadosť o NFP aj na 

projekt odkanalizovania ulíc, Jánovecká, Šikmá a Jazerná. A z toho dôvodu poslanci 

prerokovali  Zámer vypracovania projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP na 

dobudovanie kanalizačnej siete na  Jánoveckej ulici, Šikmej ulici  a Jazernej ulici. 
 

K bodu 10  

Spoločnosť Slovak Telekom a. s. má záujem v celej našej obci vybudovať optickú sieť. 

V rámci týchto prác – pokládky optického vlákna sa budú vykonávať výkopové práce, ktoré 

chce obec využiť na pripokládku svojho vedenia, ktoré bude slúžiť na dobudovanie 

kamerového systému v obci a absentujúceho verejného rozhlasu a varovného systému v rámci 

Civilnej ochrany v prípade stavu ohrozenia, výnimočného stavu, atď. 

Investíciu obce do pripokládky káblového vedenia v rámci budovania plánovanej optickej 

siete maximálne vo výške 23 000,00 Eur. Konečná cena bude odsúhlasená obecným 

zastupiteľstvom po určení konečných trás pripokládky. Prioritou, bude ale nájsť riešenie, aby 

finančná účasť obce bola čo najnižšia. 
 

 

K bodu 11  

Rôzne: 



a) Otázka J. Krupku – na vyjadrenie hlavného kontrolóra, k situácii ohľadom poslanca J. 

Lakyho. Stanovisko aktuálne k dnešnému dňu, je že, poslanec Laky stratil mandát poslanca 

v apríli 2021. 

Je, ale potrebné zmeniť legislatívu aby bolo jasné, čo sa má v tomto prípade diať.  

Juraj Laky sa vyjadril k tejto problematike – ako môže J. Krupka zverejňovať jeho osobné 

údaje 

Podáme žiadosť o stanovisko Ministerstva vnútra SR a počkáme na ich vyjadrenie 

b) Vyjadrenie kontrolóra k situácii s poslancom J. Lakym 

Obci nebolo oficiálne doručený Trestný príkaz, dozvedeli sme sa to asi pred mesiacom. Začali 

sme v tejto veci okamžite konať, a zisťovať aký je správny nasledovný postup. Po prvotných 

konzultáciách aj s právnou kanceláriou sme dospeli k názoru, že J. Laky môže naďalej 

zastávať svoju funkciu. Avšak názory na túto problematiku sú rozličné a preto sme sa 

rozhodli osloviť aj ministerstvo vnútra, keďže toto je gestorom zákona o obecnom zriadení. 

c) J. Laky – znovu sa vrátiť k VZN o dotáciách z rozpočtu obce pre projekty OZ, atď ..... 

e) Pasport dopravného značenia – finalizujeme  

f) Decembrová akcia v parku – Mikuláš a vianočné trhy dohromady 11.12.2021 

g) V parku sa vykonali orezy stromov 

h) Lesík sme zamerali – kraj bližšie k výstavbe nie je súčasťou, zisťujeme možnosti 

financovanie projektu LESOPARKU 

ch) Detské ihrisko na križovatke Jánoveckej ulici a Jazernej ulici 

i) Oprava zastávky autobusu Park smer Senec 

j) Info o kanalizácii – prebieha stále vyhodnotenie VO 

k) Info o stave VO na dodávateľa odpadového hospodárstva 

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

m) stretnutie s obstarávateľmi ÚP - pracujeme na čo najskoršom ukončení zadania a spustení 

procesu 

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

p) Zberné miesto – komplikácia s úmrtím pána Plánku, fyzicky sme nestihli podpísať kúpnu 

zmluvu, komunikujeme s rodinou, aby sme sa dohodli na odpredaji pacely č. 155 

r) Jesenné upratovanie: 23.10. a 24.10.2021 na dvore OcÚ 

s) Stiahnuť aplikáciu Hrubá Borša – všetky upozornenia vám prídu cez túto našu aplikáciu, 

ako napr. dnešná neplánovaná odstávka vody 

 

K bodu 12 
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. Maroš Blaho                          podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 133 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

A)  schvaľuje  

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

a Maroš Blaho 

2. program 24.  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:  JUDr. Imrich Petheö 

 

Uznesenie č. 134 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

berie na vedomie:  
Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Hrubá Borša 

za hospodársky rok 2020. 

 

Uznesenie č. 135 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemku  registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné číslo: 

parc. číslo 225/897 druh pozemku – orná pôda o výmere 251 m2 a parc. číslo 300/20 druh 

pozemku – orná pôda o výmere 249 m2 Svitlane Luchyshyn, rod. Kulynyak, narodená  

14. 06. 1977, rodné číslo 775614/......., bytom Kryšpínova 530/9, 10900 Praha 10, Šterboholy, 

ČR,  za 1 m2   151,00 Eur. 

                                                                                                                                                       

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 136 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

schvaľuje 

jednorazový príspevok vo výške 20,00 Eur pre občanov s trvalým pobytom obec Hrubá Borša 

vo veku 63 a viac rokov.  

Príspevok možno prevziať osobne počas stránkových hodín do 15. 12. 2021 na obecnom 

úrade Hrubá Borša. Imobilný seniori môžu zavolať na obecný úrad a dohodnúť si prevzatie 

príspevku doma od zamestnanca OcÚ.  

                                                                                                                                                       

 

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

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



 

Uznesenie č. 137 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

schvaľuje 
Zámer prerábky budovy obecného úradu Hrubá Borša za účelom zvýšenia kapacity materskej školy 

a prípravu projektovej dokumentácie za účelom podania žiadosti o NFP  

                                                                                                                                                      

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 138 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

schvaľuje 

Zámer vypracovania projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP na dobudovanie 

kanalizačnej siete na  Jánoveckej ulici, Šikmej ulici  a Jazernej ulici. 
 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 139 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 10. 2021 

 

schvaľuje 

Investíciu obce do pripokládky káblového vedenia v rámci budovania plánovanej optickej siete 

spoločnosťou Telekom a. s.  maximálne vo výške 23 000,00 Eur.  

 

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. Maroš Blaho                          podpis 

 
 


