
    Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 09. 01. 2019 

 

 

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. Darovacia zmluva – verejný vodovod Záhradnícka ulica 

6. Nájomná zmluva – lesný pozemok parc. č. 284/2 

7. Dodatok k zmluve – inžinierske a projektové služby na projekt Obnova a nadstavba MŠ 

8. Komisie OZ 

9. Program akcií v roku 2019 

10. Harmonogram zastupiteľstiev 

11. Prioritné rozvojové body pre obdobie 2018 - 2022 

12. Informácie starostu pre poslancov  

13. Rôzne 

14. Záver   

 
  
K bodu 1 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných 

prítomných.  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: Roman Chválník a Juraj Laky a za zapisovateľa zápisnice určený pán 

Maroš Blaho. 

 

K bodu 3 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

  

K bodu 4  

Na tomto zasadnutí sa zúčastnili aj občania, ktorým pán starosta poskytol priestor na ich 

prípadné pripomienky 

Pripomienky poslancov a občanov 

• Návrh na audiovizuálny záznam zo zasadnutí obecného zasadnutia 

• Požiadavka na zverejňovanie podkladov k zastupiteľstvu aj na webovom sídle obce 

• Návrh na zorganizovanie stretnutia s prevádzkovateľom obecného vodovodu so spoločnosťou 

Zdravotechnika 

• Návrh na zmenu frekvencie zberu separovaného odpadu na 2x mesačne 

• Návrh na osadanie zábran / stĺpikov do zákruty na križovatke ulíc Rovná a Spojovacia 



• Návrh na osadenie mobilnej zábrany (rampy) na križovatku ulíc Golfová a Pri akadémii. 

Účelom je „odklonenie“ golfistov prichádzajúcich na golfové ihrisko cez ulicu Pri akadémii 

a Golfovú ulicu tak, aby vchádzali do golfového areálu z Jelčanskej ulice.    

 

 

K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali  návrh  “Darovacia zmluva medzi Obec Hrubá Borša a 

darujúci Mgr. Gejza Varga vodnej stavby “Súbor rodinných domov, ulica Záhradnícka I. 

etapa – Hrubá Borša druhá časť” stavebný objekt SO 03 vonkajší (verejný) vodovod. 

Jedná sa o verejný vodovod v lokalite Záhradnícka ulica, kde sa chystá nova výstavba, kde 

majiteľom pozemkov a stavebníkom  je pán Mgr.  Gejza Varga. Uvedený návrh bol súčasťou 

pozvánky. 

 

K bodu 6 

Poslanci prerokovali  návrh “Zmluva o nájme lesného pozemku medzi nájomcom Obec Hrubá 

Borša a prenajímateľom Mgr. Gejza Varga – lesný pozemok parc. č. 284/2 o výmere 7124 

m2. Obec uvedený pozemok v rokoch 2007 – 2017 mala v prenájme na účely rekreačno-

oddychové a športové. Zmluva skončila k 1.3.2017. Obec má záujem obnoviť túto myšlienku 

a vybudovať na tejto parcele Lesopark, oddychovú zónu, či už za pomoci výziev a dotácií, 

alebo investovaním vlastných finančných prostriedkov v spolupráci s občanmi. Aj tento návrh 

bol súčasťou pozvánky. 

 

K bodu 7  

V tomto bode poslanci prerokovali „Dodatok č. 1 k zmluve o dielo medzi objednávateľom Obec 

Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša, IČO 00 305 979, zastúpený Mgr. 

Ján Klačko, starosta obce a zhotoviteľom M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava, IČO 45 

911 606, zastúpený Ing. Andrej Marcík, konateľ na obnovu a nadstavbu Materskej školy Hrubá 

Borša – projekt „Prístavba Materskej školy Hrubá Borša“ 

 

K bodu 8 

Poslanci schválili komisie a Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva. 

  

K bodu 9 

Poslanci prerokovali  návrh Programu akcií a podujatí v obci Hrubá Borša n rok 2019, ktorý 

je prílohou zápisnice 

  

K bodu 10  

Zasadnutia obecného zastupiteľstva budú každý  mesiac a to prvá streda v mesiaci, okrem júl 

a august podľa prílohy – Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2019. 

 

K bodu 11  

Pán starosta informoval poslancov, že každý  počas predvolebnej kampane prezentoval 

okruhy svojich záujmov a priorít, ktorým by sa chcel v nasledujúcom volebnom období 

venovať. Na najbližšie zasadnutie v spolupráci so všetkými poslancami vypracuje Hlavné 

rozvojové body obce Hrubá Borša na obdobie rokov 2018 - 2022. 

 

K bodu 12  

V tomto bode pán starosta podal v skratke základné informácie a to::  

a)  o všetkých zamestnancoch na plný a čiastkový úväzok vrátane dohodárov zamestnaných 

na obecnom úrade, v materskej škole a v školskej jedálni.  a o ich pracovnej náplni  

b) o aktuálnom  počte obyvateľov obce: k dnešnému dňu má obec prihlásených 1080 

obyvateľov na trvalý pobyt. Trend je stale stúpajúci hlavne v posledných 2 rokoch, kedy sa 



nám v roku 2017 prihlásilo 119 obyvateľov a v roku 2018 180 obyvateľov.  Za prvé dva 

pracovné dni roka 2019 sa prihlasilo 8 ľudí. 

c) s týmito číslami sa úzko spája aj téma výstavby, dostavby základných služieb a to 

materskej školy a základnej školy. Žiadosti o datáciu na MŠ sme už podali a do konca marca 

musíme sfinalizovať všetky podklady,  ktoré sú potrebné. Najviac dôležitá je téma základnej 

školy. Momenáalne do základnej školy v Čataji vozíme 6 detí. Tento stav je dočasný a  preto 

sa hľadajú riešenia na financovanie výstavby základnej školy. 

d) verejný vodovod – aktívne sa snažíme komunikovať so správcom vodovodu, ktorý momentálne 

oslovil Výskumný ústav vodného hospodárstva, so žiadosťou o prípadnú spoluprácu pri hľadaní 

a určení problému, ktorý v obci máme vo forme lokálnych nepravidelných zákalov vody.  

 

K bodu 13  

Rôzne: 

V tomto bode pán starosta podal v skratke základné informácie o podaných a pripravovaných 

žiadostiach o dotáciu a to: 

a) Multifunkčné ihrisko – čakáme na ukončenie procesu VO 

b) Kanalizácia a ČOV – projekt momentálne vo fáze územného rozhodnutia bude podaný v spolupráci 

3 obcí Hrubá Borša, Kráľová pri Senci a Kostolná pri Dunaji. ČOV sa vybuduje v obci Kráľová pri 

Senci  

c) Kamerový systém – žiadosť podaná na PPA, zatiaľ sme stanovisko neobdržali. 

Ak nám dotáciu neschvália, budeme musieť hľadať financie z vlastných zdrojov. 

d) V najbližších dňoch budeme podávať žiadosť na informačný orientačný systém, na ktorý máme 

pripravený aj komplet projekt.  

 

 

K bodu 14 

 

Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval poslancom aj 

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

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

           Maroš Blaho  

           zapisovateľ        

          

 

                     

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

                    

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                                           podpis 

      

 

 

2. Juraj Laky                                                                             podpis  



Uznesenie č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2019 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Roman Chválník a Juraj 

Laky 

2. program 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

B)  berie na vedomie:  

1. za zapisovateľa Maroša Blaha  

 

 

Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  09. 01. 2019 

 

A)  berie na vedomie: 

Návrh „ Darovacia zmluva medzi Obec Hrubá Borša a darujúci Mgr. Gejza Varga vodnej 

stavby “Súbor rodinných domov, ulica Záhradnícka I. etapa – Hrubá Borša druhá časť” 

stavebný object SO 03 vonkajší (verejný) vodovod. 

 

B)  odporúča: 

zvolať stretnutie s pánom Mgr. Gejzom Vargom  za účelom prehodnotenia uvedenej zmluvy 

 

 

Uznesenie č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  09. 01. 2019 

 

A)  berie na vedomie: 

Návrh “Zmluva o nájme lesného pozemku medzi nájomcom Obec Hrubá Borša a prenajímateľom 

Mgr. Gejza Varga – lesný pozemok parc. č. 284/2 o výmere 7124 m2.  

 

B)  odporúča: 

zvolať stretnutie s pánom Mgr. Gejzom Vargom  za účelom prehodnotenia výšky ročného nájmu 

  

 

Uznesenie č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2019 

 

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo medzi objednávateľom: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 

73/37, 900 50 Hrubá Borša, IČO 00 305 979, v zastúpení Mgr. Ján Klačko, starosta obce 

a zhotoviteľom M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava, IČO 45 911 606, v zastúpení Ing. 

Andrej Marcík, konateľ, na obnovu a nadstavbu Materskej školy Hrubá Borša – projekt „Prístavba 

Materskej školy Hrubá Borša“ 

 



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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

Uznesenie č. 14 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2019 

 

A) schvaľuje  

1.. Komisie obecného zastupiteľstva:  

      1. Komisia pre rozpočet a financie 

      2. Komisia pre výstavbu, územný plán a životné prostredie 

      3. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy   

      4. Komisia pre šport a školstvo  

      5. Komisia pre kultúru, veci sociálne a zdravotníctvo  

      6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

2. Predsedu komisií obecného zastupiteľstva a to: 

      1. Komisia pre rozpočet a financie: PhDr. Jaroslav Naď, PhD. 

      2. Komisia pre výstavbu, územný plán a životné prostredie: JUDr. Imrich Petheö  

      3. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy : Maroš Blaho  

      4. Komisia pre šport a školstvo: Juraj Laky  

      5. Komisia pre kultúru, veci sociálne a zdravotníctvo: Roman Chválník  

 

3. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Hrubej Borši 

 

B) berie na vedomie: 

1.  členov komisií a to: 

      1. Komisia pre rozpočet a financie: Michaela Hangya, Ondrej Vadel, Jozef Krupka, Lucia     

      Máliková, Alena Zöldová, Ivica Matošová.      

      2. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy : Richard Vydra, Róbert Savitský,    

      Ľuboš Hlaváč, Štefan Barcuch 

      3. Komisia pre šport a školstvo: Lucie Navrátilová, Jana Šimová, Tomáš Panák, Nikoleta   

      Vlahyová, František Repaský 

2. Mená členov komisií -  Komisia pre kultúru, veci sociálne a zdravotníctvo a Komisia pre     

    výstavbu, územný plán a životné prostredie oznámia predsedovia komisií na najbližších 

zasadnutiach 

 

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

Uznesenie č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2019 

 

schvaľuje  

Programu akcií a podujatí v obci Hrubá Borša n rok 2019 

 

 

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 



Uznesenie č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2019 

 

schvaľuje  

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2019. 

 

 

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö) 

 

Uznesenie č. 17 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 09. 01. 2019 

 

berie na vedomie: 

informácie podané starostom obce 

 

 

 

 

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

     Maroš Blaho   

     zapisovateľ   

 

                                 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce                           

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                                           podpis 

      

 

 

2. Juraj Laky                                                                             podpis  

 

 

 


