
   Zápisnica 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 11. 04. 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. Spolufinancovanie nadstavby a rekonštrukcie MŠ prostredníctvom čerpania úveru 

5. Rôzne – Pripomienky poslancov - Informácie 

6. 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 Maroš 

Blaho, 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 Mgr. Lukáš Lampart a za zapisovateľa zápisnice určený poslanec pán 

Roman Chválník 

 

K bodu 3 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

 

K bodu 4 

V roku 2018 pre veľký počet žiadostí do MŠ sme zo zasadačky OcÚ vytvorili jednu triedu. V tom 

istom roku 20. 11. bol podaný projektový zámer o Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ v obci Hrubá 

Borša a 30. 07. 2019 podaná žiadosť o NFP.  V roku 2020 bola schválená žiadosť o NFP IROP-PO2-

SC221-2018-35 16.03.2020 vo výške 208 525,00 Eur z toho 5% financovanie vo výške 

10 975,00 Eur. Rozpočet projektu bol 442 837,00 Eur. COVID 19 – spôsobil, že firmy 

nevedeli garantovať realizáciu stavieb, kvôli opatreniam a nedostatku materiálov. Prvé 

obstarávanie na dodávateľa bolo neúspešné, nakoľko ponuku nepodal žiadny uchádzač, preto 

bolo vyhlásené druhé obstarávanie s aktualizovaným rozpočtom vo výške 549 000,00 Eur. 

Financovanie je rozdelené do 3 zdrojov a to: 

1. NFP 208 525,00 

2. Úver 200 000,00 

3. Z vlastných zdrojov zvyšok. 

Starosta predložil ponuky na čerpanie investičného úveru od VÚB Banky, Prima Banky 

a UniCredit Bank. Všetky doklady sú súčasťou zápisnice.  
 



K bodu 5 

a ) Pripomienky poslancov  

Lukáš  Lampart: 

Bytový dom Pri akadémii – odstránenie betónových gúľ od bytoviek Pri akadémii, nahradiť to 

možno nejakými parkovacími stĺpikmi, 

Výsadba stromov – nesadiť stromy na súkromných pozemkoch, komunikovať túto 

problematiku s majiteľmi pozemkov  

b) Pripomienky občanov – bez pripomienok  
c) Rôzne: 

A) Príspevky pre domácnosti, ktoré majú ubytovaných utečencov z Ukrajiny preplácané budú, 

Postup - ak by bolo treba do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca 

potrebné podať žiadosť ( zmluva, čestné vyhlásenie, výkaz ), následne do 15 kalendárneho 

dňa podáva obec žiadosť na preplatenie. Po prijatí fin. prostriedkov od MV SR posiela obec  

peniaze na účet jednotlivých žiadateľov do 5 dní.   

B) Školský Autobus do Jelky č. 659 – Začína svoju trasu priamo v Borši o 7:24, pokračuje cez 

Veľké Úľany a končí v Jelke. Je to špeciálny autobus pre školákov, ktorý obec dohodla 

s prepravcom.  

C) Sadenie stromov prebehlo v obci 09.04.2022 – V rámci revitalizácie parku  – bola 

zrealizovaná náhradná výsadba v obci na uliciach Jánovecká, Jazerná, Spojovacia, časť 

Okružnej, Malá Borša a Park – spolu bolo vysadených 50 stromov  

D) Deň Zeme – V rámci tohto dňa plánujeme zorganizovať upratovanie v celej obci 

23.04.2021, čoho súčasťou by malo byť prečistenie pieskovísk na detských ihriskách, 

ošetrenie a maľovanie detských preliezok atď.  

E) Stavanie mája a deň matiek 30.04.2022 – v obecnom parku spojené s predstavením pre deti 

a detskými atrakciami 

F) Odpadové hospodárstvo – Prebehlo jarné upratovanie na dvore obecného úradu 
 

K bodu 6 

Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a Obecné 

zastupiteľstvo ukončil. 
  

 

 

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

     Roman Chválnik                                                         

        zapisovateľ                

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Ladislav Kučera                                                     podpis 

   

 

2.   Mgr. Lukáš Lampart                                        podpis 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 160 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 04. 2022 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Lukáš Lampart a 

Ladislav Kučera 

2. program 28.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za:  Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa: Roman Chválnik   

 

Uznesenie č. 161 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 11. 04. 2022 

 

schvaľuje  

prijatie a čerpanie investičného úveru na „Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci 

Hrubá Borša“ od VÚB Banky vo výške 200 000,00 Eur   

 

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

(za:  Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö) 
 

 

 

 

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

     Roman Chválnik                                                         

        zapisovateľ 

                     

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Ladislav Kučera                                                     podpis 

   

 

 

 

2.   Mgr. Lukáš Lampart                                        podpis 

 


