
   Zápisnica 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 31. 01. 2022 

 

 
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. Zmluva – prenájom  „lesíka“  parc. č. 284/2  

6. Rôzne – Informácie  

7. 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 JUDr. 

Imrich Petheö, ktorý sa ospravedlnil (zo zdravotných 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 Roman Chválnik a pán Lukáš Lampart 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: 

• Lukáš Lampart: 

-  autobusová doprava, v akom je momentálne stave?  

 

K bodu 5 

V tomto bode poslanci neschválili návrh „Zmluva o nájme lesného pozemku“ 

Poslanci žiadajú o zmenu doby nájmu najmenej  na 20 rokov a nájomné vo výške 1,00 Eur ročne.                                                      

 

K bodu 6  

Rôzne: 

a) Pripomienky občanov: J. Krupka – určiť si pravidlá fungovaní komisií 

K. Izák – začiernenie pôvodného prechodu pre chodcov pri potravinách, na 

Záhradníckej ulici je potrebné dobudovať kus chýbajúceho chodníka 



b) Súkromná materská škola Čarovný domček – na základe zmeny zákona o financovaní 

predškolských a školských zariadení, bude potrebné upraviť rozpočet obce pre rok 

2022 

c) Obecná materská škola – prebieha vyhodnocovanie VO na dodávateľa Nadstavby 

a rekonštrukcie MŠ. V prípade úspešného vyhodnotenia predpokladáme začatie prác 

6/2022 

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

na rade ÚVO 

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

obcí bolo zrušené a zároveň bolo vypísané nové VO, ktoré je momentálne 

vyhodnocované 

f) 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. 

g) Pasportizácia dopravného značenia – schvaľovací proces je ukončený, realizáciu 

zmien začneme v januári 2022 (Záhradnícka ulica, Úzka ulica, Školská ulica – Lapoš, 

vjazdy do obce – smer od Jánoviec a Jelky) 

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

práce by sa mali zrealizovať v januári 2022) 

i) V rámci lepšej orientácie v obci budeme inštalovať nové uličné a aj navigačné tabule 

j) Nedovolené parkovanie začala zaznamenávať SBS. Všetky takto zdokumentované 

priestupky sú dohladatelné v systéme SBS do ktorého máme prístup. Ak sa situácia 

nezlepší pristúpime k sankcionovaniu. 

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

elektrického autíčka, ktoré nám výrazne pomohlo pri zabezpečení akcie. 

l) 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, ....... 

 
 

 

 

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

       Maroš Blaho                                                           

        zapisovateľ 

                     

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválnik                                                     podpis 

   

 

 

 

2. Lukáš Lampart                                              podpis 



Uznesenie č. 153 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 31. 01. 2022 

 

A)  schvaľuje  

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

a Lukáš Lampart 

2. program 26.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Maroš Blaho 

 

Uznesenie č. 154 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 31. 01. 2022 

 

neschvaľuje 

 

návrh „Zmluva o nájme lesného pozemku“ 

 

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

(proti:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera) 

 

 
 

 

 

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

       Maroš Blaho                                                           

        zapisovateľ 

                     

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválnik                                                     podpis 

   

 

 

 

2. Lukáš Lampart                                              podpis 

 


