
    Zápisnica 
z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 07. 05. 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. Poskytovanie bezpečnostnej služby v obci Hrubá Borša – hliadkovacia činnosť 

6. Kvalita dodávanej pitnej vody do verejného vodovodu obce Hrubá Borša 

7. Rôzne 

8. Záver   
  
K bodu 1 
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov.  Zverejnený 

návrh programu bol  jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

 

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

schválení  poslanci: František Repaský 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  
Pripomienky poslancov a občanov 

- poslankyňa Mgr. Alena Nagyová   

 Zriadenie dobovoľného hasičského zboru 

 Odchyt psov - Senec 

- poslanec Ing. Jozef Munka Csc. 

 Stanovisko od rybárskeho zväzu na rybolov – kde sa môže a kde sa nemôžu chytať 

ryby 

- poslanec František Repaský 

 Upozorniť pána Fialu, že mu behá vlčiak na ceste a napáda ľudí  

 Rampa pri štrkovni  - odstrániť - rybári 

 Používanie toaliet v parku počas letných mesiacov 

- občan Karol Izák 

 zabezpečenie spomalovačov, 

 zabezpečenie dopravného zrkadla na križovatke Rovnej ulici a Spojovacej ulici 

 nakresliť na cestu  čiary pravidlo pravej ruky 

 zriadenie občianskych hliadok 

 VZN ohľadom ohňostroja 

 Osadenie lavičiek v novej časti 



 

K bodu 5  

Vyskytli sa problémy s krádežami v rodinných domoch hlavne v novej časti obce. Situáciu 

riešil pán starosta na stretnutí s obvodným riaditeľom  PZ v Senci, kde bola sľúbená pomoc a 

to  zvýšením hliadkovacej činnosti (policajné autá ale aj civilné auta). Zaregistrovali sme aj 

zvýšený pohyb na ul. Pri majeri (aktivity spojené s drogovou trestnou činnosťou).  

Vzhľadom na tieto skutočnosti poslanci schválili zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby 

v obci medzi poskytovasteľom:  Defense Pro, s.r.o. a objednávateľom:  Obec Hrubá Borša. 

Do budúcnosti plánujeme  vybudovanie kamerového systému. 

 

K bodu 6 

Obec zaregistrovala sťažnosti od obyvateľov na nekvalitnú vodu v obecnom vodovode, ktorý 

má v správe spol. Zdravotechnika. Prebehli osobne rokovania s vodárenskou spoločnostou, 

ktorá deklaruje, že voda odchádzajúca od nich je v poriadku. Požiadali sme o spoluprácu aj 

Úrad verejného zdravotnictva v Bratislave. Vysvetlili sme situáciu (zvýšená hladina oxidu 

chloričitého),  V prípade problémov osobne privezieme zamestnancov RUVZ, aby urobili 

merania priamo na vstupe do obce (korešpomdencia v prílohe). 

 

 

K bodu 7  

Rôzne 

 Vzor tabuliek s názvami ulíc a orientačných čísiel 

 Obec Kráľová pri Senci poslala oznámenie, ktoré sme prijali  dňa 04. 05. 2018, že 

Obec Hrubá Borša bude vylúčená zo školského obvodu  Základnej školy v Kráľovej 

pri Senci.. Na školský rok 2018/2019 nebudú prijaté deti z obce Hrubá Borša do 

prvého ročníka (rodičia dostali rozhodnutia) Uvedený problém sa bude riešiť na 

stretnutí na Okresnom úrade v Bratislave, Odbor školstva dňa 21.05.2018. 

 Začala sa výstavba cesty na Športovej ulici (pri ihrisku). Už tento týždeň sa bude klásť 

asfalt 

 Presun dodacej pošty do Kráľovej pri Senci od 01. 06. 2018. Adresy sa postupne 

nahrávajú podľa ulíc. Občania si môžu začať meniť občianske preukazy podľa 

nahratých ulíc, ktoré budeme zverejňovať na webovom sídle aj na facebooku. Výmeny 

OP budú relizované bezplatne.  

 Trávové ihrisko na malý futbal – momentálne je chemicky postriekané, následne bude 

poorané, bude sa robiť automatická závlaha. Sietka proti krtkom je už zakúpená a až 

potom sa bude pokladať trávový koberec. 

 Kolotoče na hody (20. 05. 2018) sú zabezpečené  

 

K bodu8 

 

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. František Repaský                              podpis 

      

 

 

2. Mgr. Alena Nagyová                                       podpis  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 222 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2018 

 

A)  schvaľuje:  
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: František Repaský. a Mgr. 

Alena Nagyová  .  

2. program 38.  zasadnutia obecného zastupiteľstva .  

 

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

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

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

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

 

Uznesenie č. 223 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2018 

 

 schvaľuje:  
zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby medzi poskytovasteľom:  Defense Pro, s.r.o. sp 

sídlom Klincová ul. Č. 37, 821 08 Bratislava a objednávateľom:  Obec Hrubá Borša. 

 

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. 224 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 05.2018 

 

berie na vedomie: 

 kvalitu vody v obecnom vodovode 

 tabule s názvami ulíc a orientačných čísiel 

 oznámenie o vylúčení  Obce Hrubá Borša  zo školského obvodu  Základnej školy v 

Kráľovej pri Senci 

 výstavba cesty na Športovej ulici (pri ihrisku) 

 presun dodacej pošty do Kráľovej pri Senci od 01. 06. 2018 a postup pri  výmene 

občianskych preukazov 

 postup výstavby trávového ihriska na malý futbal  

 zabezpečenie kolotočov na hody (19.05. a 20.05.2018)  

 

 

 

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

  Piroška Vlahyová   

     zapisovateľka   

                                 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce                           



 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. František Repaský                              podpis 

      

 

 

2. Mgr. Alena Nagyová                                       podpis  

 

 


