
   Zápisnica 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 30. 05. 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. Členovia rady materskej školy za Obec Hrubá Borša 

5. 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 občana. Zverejnený návrh 

programu bol schválený.  

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Ladislav Kučera a Roman Chválnik 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 

Súčasťou Materskej školy Hrubá Borša, tak ako aj iných predškolských aj školských zriadení 

je aj Rada školy. 

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne 

orgány, ktoré  vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, 

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej 

legislatívy. Rada školy je menovaná zriaďovateľom školy na 4 ročné funkčné obdobie 

a v našom prípade sa jedná o 5 člennú radu školy zloženú z 1 zástupcu pedagogických 

zamestnancov, 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov, 1 zástupcu rodičov žiakov MŠ a 2 

zástupcov delegovaných obcou. Keďže naposledy menovanej rade školy uplynul mandát, je 

potrebné vymenovať novú radu školy. Voľby zástupcov do rady školy za pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov a zástupcu rodičov prebehli 21. 04. 2022 s nasledujúcim 

výsledkom: 



zástupca pedagogických zamestnancov – Mária Turániová 

zástupca nepedagogických zamestnancov – Magdaléna Klúčiková 

zástupca rodičov – Lenka Lučanská 

Obec Hrubá Borša, v zastúpení starostu obce, opätovne navrhuje za členov rady: 

Mgr. Mária Niková a Maroš Blaho 
 

 

K bodu 5  

V tomto bode poslanec Mgr. Lukáš Lampart vzdal sa funkcie predsedu Komisie pre šport 

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

a Obecné zastupiteľstvo ukončil. 
  

 

 

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

        zapisovateľ                

   JUDr. Imrich Pethö                                       

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.      Ladislav Kučera                                                   podpis 

 

   

2.   Roman Chválnik                                                      podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 167 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 30. 05. 2022 

 

A)  schvaľuje  

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

a Roman Chválnik   

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, , Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart,  JUDr. Imrich 

Petheö) 

 

2. program 30.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:   za: 4, proti:1, zdržal sa 0:                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö, proti:  Mgr. Lukáš 

Lampart) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa: JUDr. Imrich Petheö    

 

Uznesenie č. 168 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 30. 05. 2022 

 

schvaľuje  

Mgr. Máriu Nikovú a Maroša Blaha, ako zástupcov Obce Hrubá Borša za členov Rady školy 

materskej školy Hrubá Borša 

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Roman Chválnik, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö, zdržal sa: Mgr. Lukáš 

Lampart) 

Uznesenie č. 165 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 30. 05. 2022 

 

berie na vedomie:  

vzdanie sa funkcie predsedu Komisie pre šport a školstvo Mgr. Lukáša Lamparta 

 

 

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

        zapisovateľ                

   JUDr. Imrich Pethö                                 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Ladislav Kučera                                                      podpis 

 

   

2.   Roman Chválnik                                                      podpis 


