
Z á p i s n i c a 

- z  1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bôrke, konaného dňa 17.03.2021 o 18.00 hod. 

vo veľkej sále  OcÚ v Bôrke 

Prítomní:          Vojtech Ičo, starosta obce 

                           Poslanci : Štefan Gallai, Tibor Kováč, Gabriel Kovács                       

    Gellért Gallai                                                         

Neprítomní                                                                                

poslanci:  Ján Ivánko                                                                                              

Ďalší prítomní:  Mgr. Iveta Kováčová, zapisovateľka 

     Mgr. Eva Kovácsová, hl. kontrolór obce    

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa starostu obce Bôrka 

6. Správa hlavného kontrolóra obce Bôrka 

7. Prerokovanie upozornenia a protest prokurátora 

8. Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 1/2021 

9. Prejednanie – schválenie zmlúv a dohôd 

MOM Bôrka – zmluva o spolupráci s Obcou Kováčová 

NATUR-PACK – Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi... 

PETRAM a. s. – Zmluva o externom manažmente KS a VO 

FURA a .s. – zmluva o likvidácii jedlých olejov 

VSD a.s. – Zmluva o prenájme podperných bodov  

10. Rôzne  

11. Záver  

        

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia                      

Rokovanie OZ  otvoril Vojtech Ičo, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.                      

Ospravedlnení poslanci: Ján Ivánko.                             

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné.                    

                                                                                                

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice                                      

Overovatelia zápisnice:  Gellért Gallai, Tibor Kováč                          

Zapisovateľka:                Mgr. Iveta Kováčová.  Zapisovateľka bola určená uznesením od 17.03.2021 

do konca volebného obdobia v roku 2022. 

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   



K bodu 3.  Schválenie programu zasadnutia                                               

Obecné zastupiteľstvo Obce Bôrka schvaľuje zverejnený program rokovania.  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa starostu obce Bôrka 

6. Správa hlavného kontrolóra obce Bôrka 

7. Prerokovanie upozornenia a protest prokurátora 

8. Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 1/2021 

9. Prejednanie – schválenie zmlúv a dohôd 

MOM Bôrka – zmluva o spolupráci s Obcou Kováčová 

NATUR-PACK – Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi... 

PETRAM a. s. – Zmluva o externom manažmente KS a VO 

FURA a .s. – zmluva o likvidácii jedlých olejov 

VSD a.s. – Zmluva o prenájme podperných bodov  

10. Rôzne  

11. Záver                 

 

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

                                                           

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení                               

Informáciu o plnení uznesení predniesol pán starosta. Nakoľko žiadne z uznesení nevyžadovalo 

konkrétne plnenie, pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu 

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

                                                           

K bodu 5. Správa starostu obce Bôrka 

Pán starosta informoval  o pozastavení vykonávania aktivačnej činnosti z dôvodu zlej pandemickej 

situácie, pracujú len osoby, ktoré majú výnimku, na základe požiadavky obce.  V prácach 

pri rekonštrukcii verejného osvetlenia sa pokračuje, projekt Novostavby MŠ je stále v štádiu 2 ex-ante 

kontroly. Bude potrebné zabezpečiť stavebný dozor k stavbe, čo budú ďalšie výdavky. V obci naďalej 

funguje mobilné odberové miesto, v priemere sa otestuje 300 obyvateľov. V obci prebieha taktiež 

samosčítanie obyvateľstva v rámci SODB v roku 2021, ktoré bude ukončené 31.03.2021. Potom bude 

prebiehať sčítania za pomoci asistentov sčítania.  

 

 

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 



Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra obce Bôrka                                   

Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Bolo vykonaných 7 

finančných kontrol, ukončené správou, že neboli zistené nedostatky.                  

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

                                                          

K bodu č. 7 Prerokovanie upozornenia a protest prokurátora 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora zo dňa 05.03.2021 č. podania Pd 34/21/8808-2. 

Prijalo adekvátne opatrenia na nápravu.          

 

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

                                                                          

K bodu č. 8 Schválenie rozpočtového opatrenia číslo 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  rozpočtové opatrenie č. 03/2021 a berie na vedomie 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 1ŠR a č. 2 ŠR. Rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 

sa dotýkalo presunu finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtové 

opatrenie č. 3 sa dotýkalo čerpania finančných prostriedkov na bežné výdavky z rezervného fondu, 

a to špeciálne služby- verejné osvetlenie a nákup výpočtovej techniky.     

                  

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

                                                          

K bodu č. 9 Prejednanie – schválenie zmlúv a dohôd                                       

MOM Bôrka – zmluva o spolupráci s Obcou Kováčová                                                              

NATUR-PACK – Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi...                                                                                                                                    

PETRAM a. s. – Zmluva o externom manažmente KS a VO                                          

FURA a .s. – zmluva o likvidácii jedlých olejov                                                                                          

VSD a.s. – Zmluva o prenájme podperných bodov  



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné zmluvy: zmluva MOM Bôrka, s obcou Kováčová, došlo 

tam k zmene doby uzavretia zmluvy na dobu neurčitú, Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému 

združeného  nakladania s odpadom, ďalej zmluva s PETRAM a.s. o zabezpečení externého manažmentu 

k projektu verejného osvetlenia a kamerového systému, zmluva s FURA a.s. o zabezpečení likvidácie 

jedlých olejov a zmluva s VSD a.s. o prenájme podperných bodov. 

Hlasovanie:                                    počet    mená poslancov 

Za: 4 Gellért Gallai, Štefan Gallai, Gabriel Kováč, Tibor Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ján Ivánko 

Nehlasovali:   

                                                           

K bodu 10. Rôzne 

Pán Gallai Š. mal návrh, aby sa zabránilo nelegálnym skládkam uzavrieť ulicu v hornej časti obce, aby 

tam nemohli sociálne slabšie situovaní obyvatelia vytvárať nelegálne skládky. Pani hlavná kontrolórka 

mala pripomienku, že by sa malo pokračovať aj s prácami vo vnútorných priestoroch obecného úradu, 

nakoľko na to boli už vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce a stále sa tieto práce odďaľujú.  

Pán starosta ďalej informoval o uzatvorení Dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 223011/2017, ktorá sa 

dotýkala zmeny termínu odovzdania diela Verené osvetlenie a kamerový systém v obci a Dodatku č.4 

k zmluve o dielo, kde dochádza k zmene financovania  a zmene bankového účtu, ktorý bol uvedený 

v projekte, z dôvodu čerpania projektu. 

 

K bodu 10. Záver 

Zasadnutie bolo ukončené o 20,35 h. , starosta poďakoval prítomným za účasť. 

Zapísala: Mgr. Iveta Kováčová                                            

         podpísané             

       

Vojtech Ičo, starosta obce                                                           

Overovatelia:                                                                                                                                                                                  

Gellért Gallai   podpísané       podpísané                                                            

 

Tibor Kováč  podpísané   

 

 

 

 

 

 

 

 


