
    Zápisnica 
z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 09. 04. 2018 

 

 

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. Pripomienky poslancov a občanov 

5. Správa hlavného kontrolóra za 4. štvrťrok 2017 

6. Štatút obce Hrubá Borša 

7. Územný plán obce Hrubá Borša 

8. Kanalizácia v obci Hrubá Borša - spoločný projekt s obcami Kráľová pri Senci a 

Kostolná pri Dunaji 

9. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru sklad – s.č. 114 (Rotunda) 

10. Rôzne 

11. Záver   

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

nezúčastnil pán Maroš Blaho, ktorý sa ospravedlnil. Na schvaľovaní programu zasadnutia 

nebol prítomný pán František Repaský, ktorý meškal. K rokovaniu sa pripojil  pri bode č. 6.  

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 Bc. Nikoleta Vlahyová  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  
Pripomienky poslancov a občanov 

- poslankyňa Mgr. Alena Nagyová   

 zaslanie letákov do domácností – postup pri výmene OP z dôvodu vytvorenia ulíc a 

prideľoania orientačných čísiel 

- poslankyňa Bc. Nikoleta Vlahyová 

 ponúknutie pomoci pri organizovaní obecných akcií 

- občan Michal Dekýš 

 vybudovanie prechodov pre chodcov 

 

 

 



 

 

K bodu 5  

Pán starosta prečítal poslancom Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za 

obdobie IV. štvrťrok 2017- číslo materiálu 3/2018  a Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2017. Uvedené správy tvoria prílohu k zápisnici 

 

K bodu 6 

Materiál – Návrh: Štatút obce Hrubá Borša bol zaslaný poslancom. K uvedenému materiálu 

poslanci  nemali žiadne pripomienky. 

 

K bodu 7  

V tomto bode poslanci prerokovali podané žiadosti návrhu  na zmenu Územného plánu obce 

Hrubá Borša od: 

a) Peter Muka a Róbert Šteffek 

b) Ing. Ladislav Agárdi a Mária Agárdiová 

c) Anna Šuleková 

d) Ing. Jarmila Šátorová. 

 

K bodu 8 

Poslanci  prerokovali  spoluprácu obce  Hrubá Borša s obcami Kráľová pri Senci a Kostolná 

pri Dunaji na projekte „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri Senci“ na  celoobecnú splaškovú 

gravitačnú kanalizačnú sieť  obce Kráľová pri Senci vrátane prečerpávacích staníc (2050 

obyvateľov) a odbočiek pre domové prípojky po hranice nehnuteľností napájaných na 

kanalizačnú sieť.  

 

K bodu 9  

Na základe podanej žiadosti od pána Petra Šuleka vo veci prenájmu nebytového priestoru   

poslanci prerokovali  poskytnutie prenájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru stavby 

(sklad) so súpisným číslom 114  na parc. č. 33/5.k. ú. Hrubá Borša. 

 

K bodu 10 

Rôzne 

 Najbližšia obecná akcia bude dňa 28. 04. 2018 v obecnom parku: Stavanie mája a Deň 

matiek.  

 Tento týždeň budú v obci rozmiestnené nádoby na odpad (aj na zber  psích 

exkrementov) v počte  10 ks. Každý vlastník - daňovník, ktorý priznal daň za psa si 

bude môcť prevziaťna obecnom úrade  sáčky.   

 Od 13. 04. 2018 budú v obci zatvorené potraviny z dôvodu nového vlastníka.. Obec 

počas rekonštrukcie zabezpečí pojazdnú predajňu. 

 

K bodu 11 

 

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. Bc. Nikoleta Vlahyová                                      podpis  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 214 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.2018 

 

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

a Bc. Nikoleta Vlahyová.  

2. program 37.  zasadnutia obecného zastupiteľstva .  

 

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

(za: Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová,  Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

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

 

 

Uznesenie č. 215 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.2018 

 

berie na vedomie:  

1.Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie IV. štvrťrok 2017 

2.Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.  

 

 

Uznesenie č. 216 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.  2018 

 

schvaľuje:  

Štatút obce Hrubá Borša  

 

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

(za: Ing. Jozef Munka Csc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 217 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.  2018 

 

A) prerokovalo:  

1. návrh na zmenu Územného plánu obce Hrubá Borša, na základe žiadostí od: 

e) Peter Muka a Róbert Šteffek 

f) Ing. Ladislav Agárdi a Mária Agárdiová 

g) Anna Šuleková 

h) Ing. Jarmila Šátorová  

 

     B)  prehodnotilo:  

1. vytváranie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností na území obce  pre 

zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického 

a architektonického riešenia ako aj posudzovania vplyvov navrhnutých zmien na 



verejnú infraštruktúru, zabezpečovania kvalitného životného prostredia, služieb 

a iných činnosti pre obyvateľov obce 

 

B) neschvaľuje:  

1. vykonanie zmien v platnom Územnom pláne obce Hrubá Borša 

 

Hlasovanie:   za: 3, proti: 0, zdržal sa:1.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

(zdržal sa: Ing. Jozef Munka Csc.,) 

 

 

Uznesenie č. 218 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04. 2018 

 

schvaľuje: 

spoluprácu obce  Hrubá Borša s obcami Kráľová pri Senci a Kostolná pri Dunaji na 

projekte „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri Senci“ na  celoobecnú splaškovú gravitačnú 

kanalizačnú sieť  obce Kráľová pri Senci vrátane prečerpávacích staníc (2050 obyvateľov) a 

odbočiek pre domové prípojky po hranice nehnuteľností napájaných na kanalizačnú sieť. Na 

kanalizačnú sieť obce Kráľová pri Senci sa budú bodovo napájať kanalizácie splaškových 

vôd z obcí Hrubá Borša (1200 obyvateľov) a Kostolná pri Dunaji (800 obyvateľov). 

Spolupráca bude zmluvne dohodnutá medzi obcami. 

 

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

(za: Ing. Jozef Munka Csc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 219  

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.  2018 

 

schvaľuje: 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu  „Kanalizácia a ČOV 

Kráľová pri Senci“ vo výške 5% z rozpočtovaných nákladov projektu časti pre obec Hrubá 

Borša z rozpočtu obce Hrubá Borša a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov týkajúcich sa obce Hrubá Borša z rozpočtu obce Hrubá Borša.  

 

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

(za: Ing. Jozef Munka Csc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 220  

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.  2018 

 

poveruje: 

starostu obce Kráľová pri Senci  predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(ŽoNFP) v  prípade vyhlásenia výzvy na realizáciu projektu  „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri 

Senci“ na  celoobecnú splaškovú gravitačnú kanalizačnú sieť vrátane prečerpávacích staníc a 

odbočiek pre domové prípojky po hranice nehnuteľností napájaných na kanalizačnú sieť 

vrátane obce Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša.  

 



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

(za: Ing. Jozef Munka Csc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 221 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 04.  2018 

 

neschvaľuje: 

zámer na budúci prenájom nehnuteľnosti - nebytového priestoru stavby (sklad) so súpisným 

číslom 114 k. ú. Hrubá Borša parc. č. 33/5.  Odôvodnenie: podľa § 12 ods. 7 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na prijatie uznesenia 

obecného zastupiteľstva je potrebný  súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.  

 

Hlasovanie za prenájom:   za: 2, proti: 0, zdržal sa: 2                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Ing. Jozef Munka Csc.,, František Repaský,) 

(zdržal sa: Mgr. Alena Nagyová,  Bc. Nikoleta Vlahyová). 

 

 

 

 

 

 

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

  Piroška Vlahyová  

     zapisovateľka                                 

       

 

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce                           
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Ing. Jozef Munka, CSc.                                  podpis 

      

 

 

2. Bc. Nikoleta Vlahyová                                      podpis  

 

 


