
    Zápisnica 
zo 14. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 11. 01. 2016 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie, prečítanie schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

4. Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 280/173 

5. Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 21/7 

  6.   Plán akcií a podujatí na rok 2016 

7.   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  za III. štvrťrok 2015 

8.   Rôzne 

a) Štrkopiesky Hrubá Borša – neoprávnená ťažba  

b) Multifunkčné ihrisko  

c) Grantový program Športujem rád a bezpečne – detský fond  Nadácia pre deti   

    Slovenska  

 d) Verejná schôdza 

 e) Kanalizácia 

 f) Verejné osvetlenie 

 g) Vysielač Slovak Telekom  

 h)  Obecný vodovod  

  9.  Návrh a schválenie uznesenia 

10.  Záver 

 

K bodu 1 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Prečítaný 

program rokovania bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

 

K bodu 2 

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

schválení  poslanci: Maroš Blaho a Mgr. Alena Nagyová, za zapisovateľa zápisnice určená 

pani Piroška Vlahyová. 

 

K bodu 3 
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že 

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 4  
Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku. Nakoľko nebola doručená ponuka, obecné 

zastupiteľstvo navrhlo predĺženie termínu podania ponuky za predaj pozemku vo vlastníctve 

Obce Hrubá Borša na pozemok registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné 

číslo: 280/173,   druh pozemku – ostatné plochy,  o výmere 627 m
2 

 do 04. 03. 2016 do 12.00 

hod.. 

K bodu 5  

Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku. Nakoľko nebola doručená ponuka, obecné 

zastupiteľstvo navrhlo predĺženie termínu podania ponuky za predaj pozemku vo vlastníctve 

Obce Hrubá Borša na pozemok registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné 

číslo: 21/7,   druh pozemku – orná pôda, o výmere 750 m
2.
 do 04. 03. 2016 do 12.00 hod.. 



 

K bodu 6  

V tomto  bode poslanci prerokovali a schválili „Plán akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na 

rok 2016, ktorý je prílohou zápisnice. O jednotlivých akciách bude každá domácnosť 

informovaná formou pozvánok, plagáty  budú vyvesené vo vývesnej tabuli, na webe 

a vyhlásené v rozhlase. 

 

K bodu 7 

Poslanci boli oboznámení so správou o výsledku následnej finančnej kontroly – kontrola 

príjmov, výdavkov a finančných operácií, hospodárenie a nakladanie s majetkom 

a majetkovými právami obce, úverovej zaťaženosti a plnenia rozpočtu obce k 30. 09. 2015, 

ktorú predložil pán Štefan Bencze, kontrolór obce ( správa je súčasťou zápisnice).  

 

K bodu 8 

Rôzne 

a) Starosta informoval poslancov o neoprávnenej ťažbe štrku firmy Štrkopiesky Hrubá Borša 

s. r.o., na parcele 194/18. Osobná obhliadky boli vykonané v dňoch  08. 01. 2016 a 11. 01. 

2016, z ktorých je zhotovený aj zápis. Zápis je súčasťou zápisnice. Uvedenej firme bude 

udelená pokuta vo výške 2 500,00 Eur.  

 

b) Poslanci boli oboznámení s architektonickým návrhom  multifunkčného ihriska. Pán 

Fratrišek Repaský navrhol úpravu rozmerov ihriska na 40 m x 20 m, aby sa ihrisko mohlo 

využívať aj súťažne. K ostanému poslanci námietky nemali. 

 

c) Grantový program Športujem rád a bezpečne – detský fond  Nadácia pre deti    Slovenska. 

Finančný príspevok na projekt GYM § JUMP vo výške 2 839,95 Eur  bol už schválený. 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku je podpísaná a 80 % z celkovej výšky finančného 

príspevku ( 2 271,96 Eur) boli zaslané na účet obce a 20 % (567,99 Eur)  do 15 dní po dni 

dátumu schválenia oboch záverečných správ. Termín ukončenia realizácie projektu je 31. 07. 

2016. Športovisko GYM § JUMP bude umiestnené za multifunkčným ihriskom.  

  

d) Verejná schôdza 

Na najbližšom zasadnutí OZ sa poslanci dohodnú na presnom termíne verejnej schôdze 

a bodoch, ktoré budú prediskutované. 

 

e) Kanalizácia 

Pán starosta obce Kráľová pri Senci JUDr. Dušan Šebok pripustil možnosť spolupráce 

ohľadom kanalizácie a pripojenia sa na čističku, ktorú chce vybudovať v katastrálnom území 

Kráľová pri Senci. 

  

f) Verejné osvetlenie 

V najbližších týždňoch bude uskutočnená obhliadka už zrealizovaných projektov na verejné 

osvetlenie v iných obciach. Po vyhodnotení už zrealizovaných projektov sa rozhodne, či aj 

naša obec pôjde do realizácie takéhoto projektu. 

 

g) Vysielač  Slovak Telekom 

Na osobnom stretnutí starostu a zástupcov firmy Slovak Telekom navrhol  umiestniť vysielač 

na pozemku parc. č. 214/2, ktorý je vo vlastníctve obce. Navrhnutá lokalita po technickej 

stránke vyhovuje plánovanej realizácii. Po novom roku sa spoločnosť vyjadrí.  

 

h)  Obecný vodovod 

Bude potrebné prehodnotiť prevádzkovanie obecného vodovodu spoločnosťou ORAG. 



Starosta obce zistí možnosti za akých podmienok by boli vodárenské spoločnosti ochotné 

obecný vodovod prevziať či už do užívania, alebo do vlastníctva 

        

K bodu 9 

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie. 

 

K bodu 10 
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval prítomným 

poslancom za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

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

       Piroška Vlahyová  

           zapisovateľka 

                                         

  

 

 

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

       Mgr. Ján K l a č k o  

            starosta obce   

 

                        

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Maroš Blaho                                              podpis 

 

 

 

 

2. Mgr. Alena Nagyová                                           podpis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


