
    Zápisnica 
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 09. 01. 2017 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

4. Plán akcií a podujatí v roku 2017 

5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 

  6.   Nadstavba materskej školy 

  7.  Pasportizácia dopravného značenia    

  8.  Rôzne  

       a) kontajner na vianočné stromčeky 

       b) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

  9.   Návrh a schválenie uznesenia 

10.  Záver 

 

K bodu 1 
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov.  Prečítaný 

program bol  jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

 

K bodu 2 
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 

schválení  poslanci: Ing. Jozef Munka, CSc. a Mgr. Alena Nagyová  a 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  
V tomto  bode poslanci prerokovali a schválili  návrh „Plán akcií a podujatí v obci Hrubá 

Borša na rok 2017. Poslanci navrhli po dohode s pani riaditeľkou MŠ ešte v mesiaci máj 

usporiadať oslavu v rámci 25. výročia materskej školy v nových priestoroch a ešte športový 

deň s rôznymi súťažami. O jednotlivých akciách bude každá domácnosť informovaná formou 

letákov, plagáty budú vyvesené vo vývesnej tabuli a na webe, taktiež aj vyhlásením 

v miestnom rozhlase. Návrh je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili návrh „Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Hrubá Borša v roku 2017”. Nakoľko v mesiaci máj prvý pondelok padne na 1. mája (sviatok) 

poslanci navrhli na aprílovom zasadnutí dohodnúť termín. Návrh je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 6  

Na základe výziev Ministerstva školstva a podnet BSK obec Hrubá Borša vypracovala 

architektonickú štúdiu s orientačným rozpočtom na prístavbu materskej školy Hrubá Borša, za 

účelom rozšírenia kapacity materskej školy. Možná dotácia sa pohybovala vo výške cca. 



175 000 EUR pri splnenej podmienke navýšenia kapicity o 10 detí. Na splnenie tejto 

podmienky by to znamenalo zrealizovanie nadstavby a rekonštrukciu starej časti škôlky, čo vo 

finančnom vyjadrení predstavuje náklady na stavebnú časť projektu vo výške cca. 240 000 

EUR. Potrebné by bolo aj dovybavenie novovzniknutých tried a v neposlednom rade 

spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkovej ceny projektu. To by znamenalo záťaž 

pre obecný rozpočet v minimálnej výške 85 000 EUR. Po zvážení týchto okolností poslanci 

neschválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na Bratislavský samosprávny 

kraj.  

 

K bodu 7 

Poslanci do pracovnej verzie – 2. Etapa, situácia dopravného značenia, zakreslili nimi 

navrhované zmeny, ktoré budú zapracované do ďalšieho návrhu pracovnej verzie tak, aby 

reflektovali na skutočný stav dopravného značenia v obci a aby sa zvýšila bezpečnosť 

a predchádzalo sa zbytočným kolíziám. 

 

K bodu 8 

Rôzne 

a) Pán starosta informoval poslancov o umiestnení kontajnera na vianočné stromčeky 

a o harmonograme  separovaného a komunálneho zberu v obci Hrubá Borša. Uvedené 

oznamy boli doručené do každej domácnosti. 

 

b) Na základe predloženého materiálu od kontrolóra obce  pánom Štefanom Benczem 

poslanci schválili „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrubá Borša na 1. 

polrok 2017. 

 

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. Ing. Jozef Munka, CSc.                                     podpis 

      

 

 

2. Mgr. Alena Nagyová                                          podpis  



Uznesenie č. 141 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2017 

 

A)  schválilo:  
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Jozef Munka, CSc. 

   a Mgr. Alena Nagyová 

 

2. program 25.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  bez pozmeňujúcich návrhov  

 

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

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc.,  Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

B)  zobralo na vedomie:  
1. za zapisovateľku zápisnice  Pirošku Vlahyovú  

 

 

Uznesenie č. 142 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2017 

 

schválilo:  
Plán akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na rok 2017 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc.,  Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

              

Uznesenie č. 143 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2017 

 

schválilo:  
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2017 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc.,  Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

      

                                                               
Uznesenie č. 144 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2017 

 

neschválilo:  
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na Bratislavský samosprávny kraj na nadstavbu 

materskej školy v Hrubej Borši 

 

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

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc.,  Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 



Uznesenie č. 145 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 14. 12. 2016 
 

vzalo na vedomie: 

1. Umiestnenie kontajnera na vianočné stromčeky a harmonogram komunálneho a 

separovaného odpadu 

2. Pasportizácia dopravného značenia pracovná verzia – 2. etapa 

 

 

 

     

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

  Piroška Vlahyová  

     zapisovateľka                                 

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

       Mgr. Ján K l a č k o  

            starosta obce                           
 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Ing. Jozef Munka, CSc.                                     podpis 

      

 

 

2. Mgr. Alena Nagyová                                          podpis  

 


