
   Zápisnica 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 27. 06. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 

6. Určenie počtu poslancov OZ a volebného obvodu, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026 

8. Spolufinancovanie nákladov na ŠKD pri ZŠ Jelka 

9. Zámer – zabezpečenie podkladov k pripravovanej výzve na financovanie výstavby novej 

základnej školy s telocvičňou  

10. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy – „Technická infraštruktúra Záhradnícka 

Hrubá Borša, Etapy A, B, C – verejný vodovod a verejná kanalizácia“ 

11. Komisia obecného zastupiteľstva pre šport a školstvo 

12. Kúpna zmluva na pozemok katastra C č. 300/265 

13. Rôzne 

14. 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.  
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov a občana. Zasadnutia sa 

nezúčastnil pán JUDr. Imrich Petheö, ktorý sa ospravedlnil. Pán poslanec Maroš Blaho sa pripojil 

k rokovaniu pri bode 6. Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

(prítomní 3 z 5 poslancov). Pred schválením programu pán starosta navrhol pridať ešte jeden bod 

návrh Kúpnej zmluvy na pozemok registra „C“ 300/265. Zverejnený návrh programu spolu 

s pridaným programom bol  schválený.  

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Roman Chválnik a Mgr. Lukáš Lampart a za zapisovateľa zápisnice určený poslanec pán 

Ladislav Kučera  

 

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 tomto bode poslanci prerokovali odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému 

účtu obce Hrubá Borša za rok 2021, v ktorom sa uvádza, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s 

príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

Uvedené stanovisko bolo poslancom zaslané a je taktiež súčasťou zápisnice. 

 

 

 



K bodu 5 

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za 

rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok.  

Podľa ustanovenia § 16 ods. 1) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je povinnosťou obce 

po skončení kalendárneho roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do 

záverečného účtu. V súlade s § 11 ods. 4) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov záverečný účet schvaľuje obecné zastupiteľstvo. V 

tomto bode poslanci prerokovali Záverečný účet obce Hrubá Borša  za rok 2021. Uvedený návrh 

záverečného účtu  poslanci obdržali  a je súčasťou zápisnice. 

 
K bodu 6 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby 

do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň 

ich konania na sobotu 29. októbra 2022  

Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné v stanovených lehotách určiť: 

Počet poslancov OZ, ktorý je určený zákonom 369/1990 par. 11 odst. 3 písm. d) a je závislý 

od počtu obyvateľov v obci. Obec Hrubá Borša má momentálne 1522 obyvateľov s trvalým 

pobytom, čo podľa tohto zákona znamená, že počet poslancov musí byť 7 až 9. 

Z počtu 1522 obyvateľov z TP je aktuálne oprávnených voliť 1102 voličov. Spravidla jeden 

okrsok zahŕňa 1000 voličov, preto budú ulice rozdelené do dvoch volebných okrskov.  
 

K bodu 7 

Vzhľadom na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné v stanovených lehotách 

určiť: 

Rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie. 

Starosta navrhol určiť na celé nasledujúce obdobie 100% úväzok pre starostu obce. 
 

K bodu 8 

Deti z obce Hrubá Borša navštevujú aj ZŠ v priľahlej obci Jelka. Súčasťou tejto ZŠ je aj 

Školský klub detí, ktorý je financovaný z rozpočtu obce Jelka a na prevádzku ŠKD nie sú od 

štátu určené žiadne príspevky ani dotácie. Zvýšením počtu detí navštevujúcich ŠKD sa 

navýšia náklady (vychovávateľky), ktoré zo svojho rozpočtu platí obec Jelka. Noví 

zamestnanci do ŠKD sú potrební vzhľadom na príchod detí z našej obce. 

Z tohto dôvodu je potrebné schváliť návrh „Zmluva o spolufinancovaní nákladov na 

prevádzkovanie školského klubu detí medzi prijímateľom príspevku Obec Jelka 

a poskytovateľom príspevku Obec Hrubá Borša. 
 

K bodu 9 

V obci Hrubá Borša absentuje prítomnosť základnej školy. Historicky sa základná škola 

nachádzala v terajšej budove obecného úradu. Na prelome 70. a 80. rokov bola táto základná 

škola zrušená  z dôvodu nízkeho počtu detí. 

Dnes je situácia opačná a potreba vybudovania novej základnej školy je z pohľadu obce 

medzi prvými troma prioritnými bodmi. Preto začala obec v minulých rokoch koncepčne 

pripravovať projekt výstavby novej plne organizovanej Základnej školy a telocvične. Na 

plánovanú výstavbu obec použije vlastný obecný pozemok, ktorý sa nachádza pri terajšom 

športovisku na Jelčanskej ulici. Projekt počíta s vytvorením 9. ročníkovej školy, s 18. 

kmeňovými triedami, 5. odbornými učebňami, knižnicou, jedálňou a telocvičňou. Súčasťou 

školy bude aj terajšie športovisko. 

Financovanie takéhoto projektu si bude vyžadovať obrovskú investíciu. Z verejne dostupných 

informácií je zjavné, že v najbližšej dobe bude vyhlásená výzva na podporu rekonštrukcie 

a výstavby nových základných škôl. Napriek tomu, že výzva ešte nie je zverejnená a nie sú 

známe podmienky výzvy, navrhujem schválením uznesenia jasne deklarovať záujem obce 

Hrubá Borša, vystavať novú základnú školu s parametrami uvedenými vyššie.   
 



K bodu 10 

Investor, spol. DEVICE, s.r.o., plánuje zrealizovať výstavbu rodinných domov v lokalite 

Záhradnícka ulica a z toho dôvodu zabezpečuje prípravu a realizáciu stavby „Technická 

infraštruktúra Záhradnícka Hrubá Borša , Etapy  A,B,C stavebné objekty  SO 03 Verejný 

vodovod  a  SO 04 Verejná splašková kanalizácia“ 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť v budúcnosti Kúpnu zmluvu 

o prevode vlastníctva majetku - verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovaného v 

rámci stavby „Technická infraštruktúra Záhradnícka Hrubá Borša , Etapy  A,B,C“, ak tento 

bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovaný projektantom  Ing. 

Borisom Pomothym ( autorizácia SKSI č. 6474*A2) 
 

K bodu 11 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30. 05. 2022 sa poslanec Mgr. Lukáš Lampart, 

vzdal pozície predsedu Komisie pre šport a školstvo. Vzhľadom na túto skutočnosť je 

potrebné spomedzi poslancov zastupiteľstva určiť nového predsedu tejto komisie. Ostatní 

poslanci navrhli, aby sa tejto pozície znovu ujal Mgr. Lukáš Lampart. 

 
K bodu 12 

V tomto bode poslanci prerokovali návrh „Kúpnej zmluvy“ medzi predávajúcim ProRain spol. s r.o. 

a kupujúcim Obec Hrubá Borša pozemku parcela registra „C“ č. 300/265 – ostatná plocha o výmere 64 

m2  za 1,00 Eur. 

 

K bodu 13 

a ) Pripomienky poslancov  

– Ladislav Kučera – fungovanie komisií 

b) Pripomienky občanov – bez pripomienok 
c) Rôzne: 

B)Kanalizácia – vo štvrtok 23.06.2022 sa uskutočnil nultý kontrolný deň s dodávateľom 

stavby, presnejšie informácie zverejníme po dohode s ostatnými obcami, 

C)MŠ – začala rekonštrukcia MŠ, ktorú chceme otvoriť na začiatku školského roka, kapacita 

škôlky bude na úrovni 70 detí v 3 plnohodnotných triedach 

D)Deň obce – v sobotu 25.06.2022 

E)Najbližšie plánované zasadnutie zastupiteľstva 05.09.2022 

F)Akcie - najbližšie: varenie guláša spolu s rozlúčkou s letom 
  
K bodu 14 

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

a Obecné zastupiteľstvo ukončil. 
  

 

 

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

     Ladislav Kučera                                                         

        zapisovateľ                                            

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Roman Chválník                                                     podpis 

   

2.   Mgr. Lukáš Lampart                                        podpis 



Uznesenie č. 170 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

A)  schvaľuje  

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

a Mgr. Lukáš Lampart   

 

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

(za: Roman Chválnik, Mgr. Lukáš Lampart, Ladislav Kučera,) 

 

2. program 31.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za: Roman Chválnik, Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa: Ladislav Kučera    

 

Uznesenie č. 171 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

berie na vedomie:  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Hrubá Borša za rok 

2021 podľa preloženého stanoviska č. 3/2022 

 

Uznesenie č. 172 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2021 podľa predloženej 

prílohy  bez výhrad 

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

(za: Roman Chválnik, Ladislav Kučera,  Mgr. Lukáš Lampart) 

 

Uznesenie č. 173 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

určuje:  

1.  podľa §166 ods.2 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov utvorenie jedného volebného obvodu v obci Hrubá Borša 

 

2. v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 určuje počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša: 7 poslancov 

 

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

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

 

 

 



Uznesenie č. 174 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

určuje: 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Hrubá Borša takto: 100% 

 

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

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

 

Uznesenie č. 175 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

schvaľuje 
Zmluvu o spolufinancovaní nákladov na prevádzkovanie školského klubu detí medzi prijímateľom 

príspevku Obec Jelka a poskytovateľom príspevku Obec Hrubá Borša 

                                                                                                                                                    

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart) 

 

Uznesenie č. 176 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

schvaľuje 

zámer výstavby novej základnej školy na parcelách registra „C“ par. č. 214/1 a  217/28, ktoré 

sú vo vlastníctve obce a súhlasí so zabezpečením podkladov k pripravovanej výzve na 

podporu financovania výstavby novej základnej školy. 

                                                                                                                                                      

 

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart) 

 

Uznesenie č. 177 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

schvaľuje 

Návrh „Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, medzi predávajúcim DEVICE, s.r.o. 

a kupujúcou Obec Hrubá Borša, ktorej predmetom je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť v 

budúcnosti Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva majetku - verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie vybudovaného v rámci stavby „Technická infraštruktúra Záhradnícka Hrubá 

Borša , Etapy  A,B,C“, ak tento bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie stavby 

vypracovaný projektantom  Ing. Borisom Pomothym ( autorizácia SKSI č. 6474*A2)   

                                                                                                                                                     

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart) 

 



Uznesenie č. 178 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

schvaľuje 

poslanca Mgr. Lukáša Lamparta za predsedu Komisie pre šport a školstvo 

                                                                                                                                                     

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera,) 

 

 

Uznesenie č. 179 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 06. 2022 

 

schvaľuje 
návrh „Kúpnej zmluvy“ medzi predávajúcim ProRain spol. s r.o. a kupujúcou Obec Hrubá Borša na 

pozemok parcely registra „C“ č. 300/265 – ostatná plocha o výmere 64 m2  za 1,00 Eur. 

                                                                                                                                                  

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart) 

 

 

 

 

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

     Ladislav Kučera                                                         

        zapisovateľ                

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Roman Chválník                                                     podpis 

 

 

   

2.   Mgr. Lukáš Lampart                                        podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


