
   Zápisnica 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 13. 12. 2021 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Zloženie sľubu nového poslanca  

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia  

5. Pripomienky poslancov  

6. Opätovné schválenie uznesení zo zasadnutí OZ, z 28.06.2021 a 06.09.2021  

7. Správa hlavného kontrolóra obce za obdobie III.Q / 2021 a plán činnosti na 1. polrok 2022  

8. Rozpočet obce 2022  

9. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019, o miestnych poplatkoch za komunálne odpady  

10. VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce  

11. Zmluva Defense pro – evidencia skutkov na úseku dopravy  

12. Zmluva OZ Pomoc psíkom – odchyt a umiestnenie túlavých zvierat – Zmena obchodného 

mena spoločnosti  

13. Zmluva Z Box – druhý výdajný box pred OcÚ  

14. Zmluva o odkúpení pozemku parc. C. č 155  

15. Plán zasadnutí OZ na rok 2022  

16. Rôzne – Informácie  

17. 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. 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. Zverejnený návrh 

programu bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. Zasadnutia sa nezúčastnil pán 

Roman Chválník, ktorý sa ospravedlnil. Na zasadnutí bol už prítomný náhradník, ktorý bude môcť 

hlasovať, až po zložení sľubu (v bode 3.)  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 Maroš Blaho a pán  JUDr. Imrich Petheö a   za zapisovateľa zápisnice určený poslanec 

pán. Ladislav Kučera.  

 

K bodu 3 

Na základe skutočnosti, že vydaním a správoplatnením trestného rozkazu voči pánovi Jurajovi 

Lakymu, na základe § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

menovanému zanikol mandát poslanca a je potrebné pristúpiť k zloženiu sľubu prvého 

náhradníka podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Hrubej Borši o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. 



Prvým náhradníkom sa stal Lukáš Lampart, ktorý prijal mandát poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Hrubej Borši. Pán starosta poďakoval pánovi Jurajovi Lakymu za jeho aktívne pôsobenie 

v poslaneckom zbore, hlavne pri organizovaných športových podujatí hlavne pre deti, ale aj pre 

dospelých. Pán Lukáš Lampart zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

a z rúk starostu prevzal Osvedčenie, že sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša. 

(Sľub náhradníka je súčasťou zápisnice). Zároveň bol  zvolený za predsedu Komisie pre šport 

a školstvo. 
 

K bodu 4 

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že 

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 5  

Pripomienky poslancov: 

• Lukáš Lampart: 

- poďakovanie za zorganizovanie Mikuláša v obci 

- kontrolu uznesení z minulých zasadnutí vykonať podrobnejšie (obšírnejšie) 

- autobusová doprava – pokus o zmenu harmonogramu so žiadosťou o návrat k pôvodným 

termínom autobusov 

- Dočasná autobusová doprava do doby pokiaľ nový dopravca stabilizuje situáciu. Pokúsiť sa 

zistiť v akých časoch cestuje autobusom najviac obyvateľov našej obce, a osloviť okolité obce 

či by nechceli participovať na zabezpečení dočasnej dopravy 

                                                       

 

K bodu 6 

V tomto bode poslanci opätovne schválili uznesenia zo zasadnutí OZ a to z 28. 06 .2021 č. 125, 

127, 128, 129 a z 06. 09. 2021 č. 132. 
 

K bodu 7  

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 2021 

(01. 07. 2021 – 30. 09. 2021). 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 2022“.  

 

K bodu 8  

Návrh viacročného rozpočtu Obce Hrubá Borša na roky 2022, 2023 a 2024  a textová časť na rok 2022 

boli zaslané poslancom v dostatočnom predstihu. Rozpočet bol tak isto zaslaný aj finančnej komisii. 

Poslanci obdržali aj „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Hrubá Borša na roky 2022 – 2024”. Návrh rozpočtu aj stanovisko sú  súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 9  

V tomto bode poslanci prerokovali návrh  Dodatok č. 2 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 10  

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

1/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Hrubá Borša. 
 

K bodu 11  

Poslanci prerokovali návrh Zmluvy č. 24/21/00X o poskytovaní služieb dokumentujúcej osoby medzi 

poskytovateľom Defense Pro, s.r.o. a objednávateľom Obec Hrubá Borša, na získanie použiteľných 

dôkazov, potrebných na rozhodnutie obce o udelení pokuty na úseku porušovania zákazu zastavenia 

a státia v zmysle § 25 zákona č. 8/2009 a to: fotodokumentácia alebo videozáznam o porušení 

povinnosti držiteľa vozidla a údaje o skutku a vozidle, ktorým bola povinnosť držiteľa vozidla 

porušená. 



 

 

K bodu 12 

Na zabezpečenie činnosti  odchytu a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do 

karanténnej stanice bola podpísaná zmluva  medzi Obcou Hrubá Borša, ako objednávateľom 

a Defense Pro, s.r.o. poskytovateľom. Z dôvodu zmeny názvu a právneho statusu spoločnosti, 

ktorá tieto služby poskytovala, poslanci schválili Dohodu o ukončení Zmluvy  č. 

2019116KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat  do karanténnej 

stanice k 31. 12. 2021. Zároveň poslanci schválili návrh Zmluvy na odchyt a umiestnenie 

túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku s poskytovateľom OZ Pomoc psíkom 

a objednávateľom Obec Hrubá Borša od 01. 01. 2022. 
     
K bodu 13  

V tomto bode poslanci prerokovali návrh  Zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU medzi prenajímateľom 

Obec Hrubá Borša a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o. na dobu neurčitú za účelom umiestnenia, 

prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu 

zásielok. 

 

K bodu 14  

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, osoba konajúca na základe plnej moci po zosnulom JUDr. Jánovi 

Plánkovi, zaslal návrh Kúpnej zmluvy  na prevod nehnuteľnosti, pozemku reg. „C“ par. č. 155 vo 

výmere 859 m2 zastavaná plocha a nádvorie. Po konzultácii s Okresným úradom Senec, katastrálny 

odbor, nie je momentálne možný prevod uvedenej nehnuteľnosti. Prevod je možný len po ukončení 

dedičského konania a uzavretia kúpno – predajnej zmluvy s právoplatným dedičom, a nie 

prostredníctvom osoby konajúcej na základe plnej moci. 

 

K bodu 15  

Plán zasadnutí OZ Hrubá Borša v roku 2022 bol podľa návrhu starostu schválený a je súčasťou 

zápisnice. 
 

K bodu 16  

Rôzne: 

a) Kanalizácia – stále prebieha verejné obstarávanie, momentálne je proces kontrolovaný 

na ÚVO 

b) Odpadové hospodárstvo – VO na dodávateľa služieb odpadového hospodárstva pre 24 

obcí bolo zrušené a zároveň bolo vypísané nové VO 

c) V rámci separovania odpadu je možné zber papiera realizovať aj prostredníctvom 

zbernej nádoby, ktorú si musí každý zaobstarať individuálne (120 L, 240 L). Naďalej 

bude možné papier vykladať aj vo vreciach, tak ako doteraz. 

d) Pasportizácia dopravného značenia – schvaľovací proces je na ukončený, realizáciu 

zmien začneme v januári 2022 

e) Lesík – predbežne sa vykonalo prečistenie, za účelom prípravy projektu. Projekčné 

práce by sa mali zrealizovať v januári 2022) 

f) Mikuláš v obci – akcia bola veľmi úspešná – ďakujeme M. Ďuďákovi za požičanie 

elektrického autíčka, ktoré nám výrazne pomohlo pri zabezpečení akcie. 

g) Mobilná aplikácia Hrubá Borša – kto môže nech si túto aplikáciu stiahne do svojho 

mobilného zariadenia. Je to výborný pomocník, čo sa aktuálneho diania v obci týka. 

Zasiela PUSH notifikácie, ktoré upozorňujú napr. na vývozy odpadov, konanie 

podujatí, nové články na stránke, ....... 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 17 

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

účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ladislav Kučera                                                           

             zapisovateľ 

                     

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1 JUDr. Imrich Petheö                                                     podpis 

   

 

 

 

2. Maroš Blaho                                                                  podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 140 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Imrich Petheö 

a Maroš Blaho 

2. program 25.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

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

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Ladislav Kučera 

 

Uznesenie č. 141 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

A)  berie na vedomie:  

1. informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca  Juraja Lakyho v súlade s § 25 ods. 2 

písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2.  Informáciu  miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 

konaných 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Lukáš Lampart, nar. 24. 09. 1985, 

bytom Okružná ulica 439/7, Hrubá Borša sa stal prvým náhradníkom vo volebnom obvode 

č.1  

 

B) vyhlasuje  

v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 - 2022 nastúpenie náhradníka 

Lukáša Lampart, nar. 24. 09. 1985, bytom Okružná ulica 439/7, Hrubá Borša za 

poslanca Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša 

  

C) konštatuje, že  

1. náhradník na poslanca poslanca Lukáš Lampart, nar. 24. 09. 1985, bytom Okružná 

ulica 439/7, Hrubá Borša, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

2. Náhradník na poslanca Lukáš Lampart, prevzal z rúk starostu obce osvedčenie, že sa stal 

poslancom Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša dňom 13. 12. 2021 

 

D) volí  

za predsedu Komisie pre šport a školstvo poslanca Lukáša Lamparta  

 

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

(za:  Maroš Blaho, Ladislav Kučera, Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 142 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

opätovne schvaľuje: 

1. Uznesenie č. 125 zo dňa 28. 06. 2021 



schvaľuje kapitálový transfer pre Združenie obcí Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá 

Borša vo výške 5.000,00 Eur na financovanie spoločného projektu vybudovania verejnej 

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Kráľová pri Senci, obci Kostolná pri Dunaji a obci 

Hrubá 

2. Uznesenie č. 127 zo dňa 28. 06. 2021 

schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10. 12. 2019 

3. Uznesenie č. 128 zo dňa 28 .06. 2021 

schvaľuje Dohodu o prekládke rozvodov verejného vodovodu tak, aby nezasahovali do pozemkov 

registra „C“ parc. č. 280/173, .280/238, .280/239, .280/240, .280/66 v katastrálnom území obce 

Hrubá Borša a to najneskôr do termínu vybudovania a kolaudácie kanalizácie v obci Hrubá Borša. 

Náklady spojené s prekládkou budú hradené investorom, ktorý riešil lokalitu Pri Lesíku  

4. Uznesenie č. 129 zo dňa 28.06.2021 

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 31. 08. 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 

Uznesenie č. 132 zo 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: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ladislav Kučera, Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 143 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 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 III. štvrťrok 

2021(01. 07. 2021 – 30. 09. 2021). 

 

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

(za:  Maroš Blaho, Ladislav Kučera, Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 144 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na I. polrok 2022 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 



Uznesenie č. 145 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  

rozpočet obce Hrubá Borša na rok 2022 bez pripomienok podľa predloženej prílohy  

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 146 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

A. berie na vedomie:  

1. rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2023 – 2024 podľa predloženej prílohy 

2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  viacročného rozpočtu obce Hrubá Borša 

na roky 2022 – 2024 

 

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 2022 – 2024 

na webovom sídle 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 147 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  

Dodatok č. 2 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 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 148 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  

Všeobecne záväzné nariadeni Obce Hrubá Borša č. 1/2021 o obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území obce Hrubá Borša 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 



Uznesenie č. 149 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  

Zmluvu č. 24/21/00X o poskytovaní služieb dokumentujúcej osoby, medzi poskytovateľom 

Defense Pro, s.r.o., konajúca prostredníctvom Mgr. Peter Iró,  so sídlom Moyzeseova 4/A, 

902 01 Pezinok a objednávateľom Obec Hrubá Borša, zastúpená Mgr. Jánom Klačkom, 

starosta obce,  so sídlom Maloborsanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša  

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 150 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  

1.Dohodu o ukončení zmluvy  č. 2019116KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat  do karanténnej stanice k 31. 12. 2021 medzi  poskytovateľom Defense 

Pro, s.r.o., zastúpený Mgr. Peter Iró, konateľ,  so sídlom Moyzeseova 4/A, 902 01 Pezinok 

a objednávateľom Obec Hrubá Borša, zastúpená Mgr. Jánom Klačkom, starosta obce,  so 

sídlom Maloborsanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša  

 

2. Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 

2021116 medzi poskytovateľom OZ Pomoc psíkom, v zastúpení Bc. Tomáš Horvátik, 

predseda OZ,  so sídlom Moyzeseova 4/A, 902 01 Pezinok a objednávateľom Obec Hrubá 

Borša, zastúpená Mgr. Jánom Klačkom, starosta obce,  so sídlom Maloborsanská ulica 73/37, 

900 50 Hrubá Borša od 01. 01. 2022 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 151 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  

Zmluvu o umiestnení Z-BOXU medzi prenajímateľom Obec Hrubá Borša, zastúpená Mgr. 

Jánom Klačkom, starosta obce,  so sídlom Maloborsanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša 

a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o., zastúpená Matúšom Bausom, so sídlom Kopčianska 

3338/82A, 851 01 Bratislava 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

Uznesenie č. 152 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 13. 12. 2021 

 

schvaľuje:  



Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2022 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ladislav Kučera,  Lukáš Lampart, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

 

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

         Ladislav Kučera                                                                  

             zapisovateľ 

                     

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.JUDr. Imrich Petheö                                                                podpis 

 

 

 

 

2. Maroš Blaho                                                                          podpis 

 

 

 

 

 
 


