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7. ČÍSLO

Vážení a milí spoluobčania!
Vstupujeme do nového volebného obdobia.
Na prahu tohto obdobia vám vyslovujem
úprimné poďakovanie za spoluprácu
a pomoc pri plnení občianskych povinností
počas rokov 2002 – 2006. Práca starostu
obce nie je vţdy jednoduchá. Od mojej
činnosti a múdrosti rozhodovania závisí
spokojnosť občanov. Nie vţdy je moţné
kaţdej ţiadosti vyhovieť. Nie je vţdy moţné
zadosťučiniť všetkým poţiadavkám, najmä
ak chceme konať spravodlivo a podľa
najlepšieho svedomia a vedomia. Môj obdiv
a uznanie patrí všetkým občanom, mladým
rodinám i dôchodcom, ktorí i napriek
sociálnym a ekonomickým problémov
zvládli v uplynulom období ťaţkosti. Mojim
rodičom patrí poďakovanie za to, ţe ma
naučili pochopiť iných, pomôcť kaţdému,
kto potrebuje pomoc.
Aj v nasledujúcich štyroch rokoch chcem
zastupovať všetkých, vás milí spoluobčania
pri riešení problémov našej obce bez

rozdielu národnosti, náboţenského vyznania,
etnika – vás občanov Hrubej Borše.
Úprimne ďakujem, vám milí spoluobčania,
ktorí ste boli na báze korektných vzťahov na
vyšších princípoch nápomocní a vychádzali
v ústrety pri hľadaní moţností riešenia
problémov v našej obci. Len spoločne s
vami môţeme dosiahnuť zlepšenie sociálnej
a ekonomickej situácie a zlepšiť podmienky
ţivota v našej obci. Spoločné ciele a
hľadanie spravodlivého riešenia problémov,
dobrá spolupráca poslancov a obecného
úradu pomáhajú pochopiť názory iných
a dospieť k ţelateľným výsledkom. Uvítam
kaţdý dobre mienený podnet, pripomienku a
názor. Ţelám vám drahí voliči, vám a vašim
rodinám pevné zdravie, šťastie a radosť z
vykonanej spoločnej práce. Nech to
bohatstvo sa zrodí v obyčajnom ľudskom
šťastí.
Ladislav Vidra
starosta obce

Kanditáti na miestnych poslancov a kandidát na starostu obce vás milí voliči
pozývajú na predvolebné zhromaţdenie, ktoré sa uskutoční :
16.novembra 2006(štvrtok) o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Hrubá Borša.
Organizátori pripravujú milé občerstvenie, tešíme sa na stretnutie s vami milí voliči.

Volebný program Obce, Obecného zastupiteľstva
Hrubá Borša na roky 2002 – 2006
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 24.09.2003 prerokovalo a schválilo
volebný program Obce, Obecného
zastupiteľstva na roky 2002-2006:

Do uvedeného programu boli zaradené
námety a smerovania obce od starostu
a poslancov miestneho zastupiteľstva. Za roky
2002-2006 boli vykonávané nasledovné práce:

-spoluúčasť obce na dobudovaní dvoch tranfostaníc
z ktorých jedna trafostanica bude slúţiť novému
stavebnému obvodu
-komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
a zároveň spracovaná štúdia verejného osvetlenia
nového stavebného obvodu.
-rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci
-Komplexná rekonštrukcia budovy Materskej
školy(nová strecha, spálňa pre deti, sociálne
zariadenia, oprava fasády budovy)
-rekonštrukcia budovy, a okolia obecného úradu:
fasáda budovy(náter), chodníky betónové, oplotenie
okolo Materskej školy a obecného úradu, stoţiare na
zástavy, modernizácia pieskoviska, - areálu detského
ihriska a ostatné plochy
-rekonštrukcia zasadačky obecného úradu
-zriadenie a vybudovanie obecnej vývarovne
-spoluúčasť na zriadení obecného internetu
-zriadenie krúţku výpočtovej techniky so
spoluúčasťou Gratex-u
-dobudovanie vodovodnej, distribučnej siete v obci na 99% chýba uţ len prípojka na zdroj vody
-úpravné práce na miestom cintoríne a skultúrnenie sluţieb v jej areáli(vypracovanie a schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia o cintorínskom poriadku, vybudovanie vodovodu, zabezpečenie pohrebného vozíka,
zabezpečenie stojanu na vence, zabezpečenie uniforiem pre členov pohrebnej sluţby, dobudovanie chodníkov
v zadnej časti cintorína, čiastočná oprava oplotenia, skultúrnenie obradov – rozlúčky s neboţtíkmi. Čiastočne sa
vyriešilo aj verejné osvetlenie pred cintorínom. Pre ďalšie mesiace sú pripravené nasledovné projekty:
zastrešenie betónovej plochy pred domom smútku, uţ aj s komplexným, architektonickým riešením,
vybudovanie sociálnych zariadení – WC, ďalej nové oplotenie, rozšírenie parkoviska a hlavne modernizácia
ozvučenia.
-vianočná výzdoba v obci na 10-tich miestach
-podiel obce na zriadení stánku na predaj novín (škoda, ţe uţ neexistuje)
-dobudovanie obecného parku (za autobusovou zastávkou pieskovisko, hojdačky, lavice)
-zriadenie zberného dvora pri poţiarnej zbrojnici so zameraním komplexného upratovania obce počas jarných
a jesenných mesiacov s dôrazom triedenia odpadu
-organizačné zabezpečenie „Dní obce“, K 760 výročia prvej písomnej zmienky bola vydaná prvá kniha o našej
obci. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom.
-výsadba stromčekov (višne) v počte 110 kusov smerom na Malú Boršu s pomocou mládeţe. Veľká škoda, ţe
dnes uţ stromy neexistujú, niekomu vadili – vandalom. Pripravila sa nová štúdia výsadby stromov, ktorá bude
zrealizovaná na jar v roku 2007.
-bola uzatvorená Dohoda o vzájomnej spolupráce medzi obcou Csomád (MR) a Hrubá Borša, nakoľko sme
začali tvoriť projekty, na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, a to na : vodovod, kanalizácia a územný plán.
-v septembri naša obec (v rámci dlhodobých poţiadavok) bola Bratislavským samosprávnym krajom zaradená
do riešiteľnosti Územného plánu obce Hrubá Borša. Týmto zaradením dostaneme štatút riešenia pozemkov
v rámci revízie vzťahu ku pôde.
-vybudovali sa pozdravné obecné vstupy od Kráľovej pri Senci, od Jánoviec a Jelky(kovové)
-vypracovanie projektov na pozemky individuálnej výstavby rodinných domov
-umoţnenie vstupu nových investorov do obce: Štrky a piesky Malá Borša a najnovšie firma ORAG, zahájila
výstavbu technicko-administratívnej budovy na konci dediny smerom na Jánovce. Táto spoločnosť bude
produkovať trávové koberce a okrasné dreviny. Vo svojom projekte uvaţuje zamestnať 20-30 osôb. Touto
prevádzkou, sa podarí v obci rozvíjať tvorba ţivotného prostredia.
-obecný úrad, jeho priestory, boli dobudované do poţadovaného kvalitatívneho stavu.
-doriešenie výstavby miestneho vodovodu
a pokračovanie vo výstavbe
-riešenie a zahájenie rekonštrukčných prác na
kultúrnom dome
-postupnými krokmi riešiť rozvoj vidieckeho
turizmu – agroturistiky
-spracovať a schváliť dlhodobý rozvojový program
obce
-pozornosť venovať výchove mladej generácie
-pripravovať projekty na kanalizačný systém v obci
-podľa poţiadaviek –potreby obce pripravovať
projekty na čerpanie finančných prostriedkov
z Európskej únie
-zvýšenú pozornosť venovať tvorbe a ochrane
ţivotného prostredia
-maximálne vyuţívať potenciál miestnych
podnikateľov vo sfére rozvoja obce
-dôrazne riešiť pozemkový fond v katastrálnom
území obce Hrubá Borša

Cieľom starostu obce a poslancov bolo
obyvateľstvo nerozbíjať, ale zbližovať.
K tomuto faktoru boli pripravené
nasledovné akcie a podujatia:
- v januári(minulý rok prvý krát) novoročné
stretnutie s podnikateľmi, zamestnakyňami
Materskej školy, zamestnancami Obecného
úradu, nezamestnanými, a poslancami.
- vo februári pochovávanie basy- koniec
fašiangu(veselica)
- maškárny bál pre deti, MŠ a ŢŠ
- stavanie mája (apríl)
- Deň matiek
- Deň všetkých detí (športový deň – 1.jún)
- Dni obce
- rozlúčka s letom
- posedenie s dôchodcami a zaloţenie Klubu
dôchodcov
- Výstava ovocia a zeleniny
- Výstava šikovných rúk(1 krát)
- Mikulášské večierky
- Lampionový sprievod detí a rodičov
a ostatného obyvateľstva
- Vianočné trhy
- Vítanie detí (novorodenci)
- Posedenie pod jedličkou
- Silvestrovský beh, silvestrovská diskotéka
- Vítanie nového roku pred obecným úradom,
- Ďalej pravidelne od roku 2003 sa organizuje
vysielanie pozdravov prostredníctvom
miestneho rozhlasu pre jubilantov
-od roku 2003 sa vydávajú obecné noviny
„Boršan“
-v roku 2005/2006 bolo umoţnené v zasadačke
Obecného úradu dievčatám a dámam cvičiť.

Priebehu volebného obdobia boli
spracované projekty s 100% podporou
poslancov:
-projekt na cintorín,(komplexné riešenie)
-projekt na prístavbu k budove Obecného
úradu –rozšírenie zasadačky. (moţnosti pre
väčšie školenia)
-projekt na obecné nájomné byty v počte 24
bytových jednotiek(trojizbové)
-projekt na park a námestie v obci Hrubá
Borša
-projekt na cestu pri Materskej školy
-dokončuje sa(po zmenách na ktoré boli
upozornení projektanti) projekt budovy
Kultúrno-výchovno-vzdelávacieho centra (z
terajšieho kultúrneho domu).
-Od 8.novembra sa zabezpečuje zmenená
štúdia na projekt kanalizačného systému pre
obec Hrubá Borša. Preradenie zo Šamorínskej
vetvy do Vrakuňskej.
-Spoluúčasť obce na organizovanú jazdeckých
pretekov pri jazdeckom oddieli Corporex s.r.o.
odovzdávanie vecných cien, ako aj podpora
tomboly pri organizovaní Country bálu. Na
kaţdé písomné poţadované povolenie Obecné
zastupiteľstvo vydalo kladné stanovisko.
-od roku 2003 bola zriadená právna
poradenská sluţba, ktorú 1x do týţdňa
poskytuje na Obecnom úrade JUDr. Jozef
Cibula.
-zaloţenie archívu, v nových priestoroch
a k nemu vydaný register
-investícia do spoločného vodného zdroja –
upravovanie kvality vody (pri bytovkách)
-zaloţenie spoločnej stavebnej úradovne

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Hrubej Borši
2. decembra 2006
Miestna volebná komisia v Hrubej Borši podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe
pre voľby starostu obce zaregistrovala tohto kandidáta:

1. Ladislav Vidra, 56 rokov, poľnohospodársky technik, Hrubá Borša 99,
nezávislý kandidát

Ladislav Vidra
Pri bilancovaní štvorročnej práce treba konštatovať, ţe sľúbené úlohy v roku 2002 boli
spomenuté uţ v okienku „Plnenia volebného programu Hrubá Borša“. Keďţe nie kaţdá úloha
bola splnená, rozhodol som sa v nastávajúcich štyroch rokoch dokončiť to začaté spoločné
dielo. Pri tejto príleţitosti vyjadrujem poďakovanie miestnym poslancom a ich rodinným
príslušníkom, obyvateľom, mládeţi, podnikateľom, jednotlivým ministerstvám Vlády SR,
Obvodnému úradu v Senci, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Riaditeľstvu ZŠ
v Kráľovej pri Senci, Riaditeľstvu MŠ v Hrubej Borši, Farskému úradu v Kostolnej pri Dunaji
a ďalším, ktorí aktívne pomáhali počas celého štvorročného obdobia pri rozvoji našej obce.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrubej Borši
2. decembra 2006
Miestna volebná komisia v Hrubej Borši podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. František Boháček, 50 rokov,
podnikateľ, Hrubá Borša 127,
Strana maďarskej koalície – Magyar
Koalíció Pártja
2. Maroš Holcsík, Ing., 37 rokov.
analytik, Hrubá Borša 172,
nezávislý kandidát
3. Rudolf Horváth, 43 rokov,
vodoinštalatér, Hrubá Borša 174,
Strana maďarskej koalície – Magyar
Koalíció Pártja
4. Tibor Klučik, 48 rokov, vodič,
Hrubá Borša 125,
Komunistická strana Slovenska
5. Ladislav Kučera, 54 rokov,
zámočník, Hrubá Borša 64,
Strana maďarskej koalície – Magyar
Koalíció Pártja

6. Ladislav Letušek, 35 rokov,
ţivnostník, Hrubá Borša 17,
nezávislý kandidát
7. Tibor Molnár, 43 rokov, štátny
zamestnanec, Hrubá Borša 16,
nezávislý kandidát
8. Denisa Rigová, 28 rokov,
predavačka, Hrubá Borša 97,
nezávislý kandidát
9. Ján Stranovský, 55 rokov, stráţnik,
Hrubá Borša 38,
nezávislý kandidát
10. Mikuláš Vlahy, 41 rokov,
ţivnostník, Hrubá Borša 137
nezávislý kandidát

Dňa 2.decembra 2006 príďte podporiť našich kandidátov,
odovzdajte im hlasy na roky 2006-2010. Ďakujeme

Ciele kandidátov na nové volebné obdobie
František Boháček
Rád by som dokončil to spoločné začaté dielo v našej obci od roku 2003. V novom volebnom období v roku
2006-2010 by som sa chcel podieľať na príprave ďalších projektov ktoré budú rozvíjať a skvalitňovať rady
všetkých ţivnostníkov - podnikateľov. Veľký dôraz budem klásť na vznik nových stavebných obvodov, kde
obec od roku 2003 zaznamenala progresívni pokrok.
Ing. Maroš Holcsík
Ako nový kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva by som chcel podporovať a hlavne realizovať nové
inţinierske siete v obci – nové cesty a hlavne prikročiť rekonštrukcii súčastných miestnych komunikácii na ktoré
sú uţ pripravené projekty. V neposlednom rade budem podporovať začatie výstavby kanalizačného systému
v obci.
Rudolf Horváth
Svoje odborné a praktické skúsenosti by som chcel sústrediť do ukončenia vodovodného systému v obci, ako aj
do zahajovacích prác na budovaní kanalizačného systému v obci v zmysle uţ pripravovaných štúdií. Veľkú
pozornosť chcem sústrediť aj na tvorbu a ochranu ţivotného prostredia.
Tibor Klúčik
Tak ako v predchádzajúcom volebnom období, tak aj v novom volebnom období v rokoch 2006-2010 svoju
pozornosť chcem sústrediť do oblasti sociálnej politiky a to na podporu opatrovateľskej starostlivosti pre
obyvateľov dôchodkovej a invalidnej kategórii. Aktívne sa budem podieľať na vytvorení spoločného volebného
programu obce kde dominantné postavenie dávam aj starostlivosti mladej generácii a to všetkých oblastiach jej
činnosti.
Ladislav Kučera
Chcem spoločne s ostatnými zvolenými poslancami dokončiť to dielo, ktoré sme schválili ešte v roku 2003
v súlade s Dlhodobým strategickým rozvojovým programom obce, v ktorom nezastupiteľné miesto budú mať aj
miestní podnikatelia. Ďalej chcem podporovať dokončenie vodovodu, pripravovať kanalizačný systém v obci
a hlavne zvýšenú pozornosť venovať ţivotnému prostrediu a Územnému plánu obce.
Ladislav Letušek
V novom volebnom období v rokoch 2006-2010 rád by som kolektívom ďalších poslancov v našej obci dokončil
to čo sme začali budovať od roku 2003. Vo svojom programe by som svoju pozornosť sústredil do oblasti mladej
generácie. Budeme hľadať spoločné východiská, čo najskôr skultúrniť pre športovú verejnosť miestne ihrisko.
Taktieţ budem podporovať uţ schválený projekt na nové námestie, ako aj oddychovú zónu v rámci obecného
parku. Podobne ako aj po iné roky, aj v novom volebnom období chcem riešiť otázku ochrany a tvorby
ţivotného prostredia.
Tibor Molnár
Prichádzam opäť do komunálnej politiky. Bol by som rád keby mi opäť voliči odovzdali svoje hlasy. Svoju
pozornosť by som najradšej upriamil do nasledovných otázok:
a) do sféry riešenia dopravných otázok v súlade s vypracovanými koncepčnými zámermi obce,
b) do rozvoja športu v rámci vyuţívania volného času pre všetky vekové kategórie obyvateľstva.
Denisa Rigová
Ako nová a najmladšia kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva v našej obci by som veľmi rada
spoločne s ostatnými poslancami riešila otázky matiek, ktoré sa nachádzajú v sociálnej núdzi. Rada by som
spolupracovala so Školskou radov pri Materskej školy, vzniknuté problémy by som prenášala na riešenie
obecného zastupiteľstva.
Ján Stranovský
Poznám problémy obce, tu som sa narodil a odviedol uţ kus práce v činnosti záujmových a spoločenských
organizácii v našej obci. Chcel by som dokončiť to začaté spoločné dielo. To ţe moje nároky sú vysoké, preto
v novom volebnom období najväčšiu pozornosť by som chcel sústrediť do uţ spracovaného projektu, ktorý
sleduje revitalizáciu miestnych komunikácii. Neustále budem hľadať riešenia ako čo najskôr dobudovať na
úrovni obce nový dopravný reţim – samozrejme za účasti ostatných zvolených poslancov. V ďalšej oblasti
chcem rozvíjať osvedčené prvky pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia. Pokračovať chcem aj v oblasti
zvyšovania kvality sluţieb v rámci cintorínskeho poriadku.
Mikuláš Vlahy
Patrím tieţ medzi najmladších kandidátov na poslanca miestneho zastupiteľstva. Svoju prácu by som najradšej
sústredil do oblasti, ktorá má záujem systémovo riešiť výchovu mladej generácie s dôrazom - ako efektívne
vyuţívať fond voľného času. Veľkú pozornosť budem venovať rozvoju športovej oblasti, samozrejme túto
otázku dostať do riešiteľnosti volebného programu obce v rokoch 2006-2010. Pozornosť neustále venovať aj
ţivotnému prostrediu obce.

