
   Zápisnica 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 07. 09. 2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

4. Pripomienky poslancov 

5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe za 

hospodársky rok 2019 

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly 

7. Návrh členov finančnej komisie 

8. Zámer - Predaj pozemku prostredníctvom VOS -  reg. C č. 225/897 vo vlastníctve Obce 

Hrubá Borša 

9. Zámer - Dodatok k územnému plánu č.3 

10. Darovacia zmluva – pozemok parc. reg. C č. 280/517 

11. Darovacia zmluva – pozemky pod vybudovanými komunikáciami v lokalite Záhradnícka 

ulica 

12. Podanie novej žiadosti o NFP – Splašková kanalizácia a ČOV 

13. Rôzne  

14. Záver 

 
K bodu 1 

Pred oficiálnym začiatkom zasadnutia Obecného zastupiteľstva pán starosta informoval o skutočnosti, 

že toto zasadnutie je vysielané naživo na oficiálnej FB stránke Obce Hrubá Borša a bude ho 

uskutočňovať prevádzkovateľ, čiže Obec Hrubá Borša. Osobné údaje vo forme obrazových snímok a 

obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ (Obec Hrubá Borša) spracúva za účelom propagácie 

podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov. Zverejnený návrh programu bol  

doplnený novým bodom - Podanie novej žiadosti o NFP – Splašková kanalizácia a ČOV. Všetky body 

programu boli jednohlasne schválené prítomnými poslancami. Zasadnutia sa nezúčastnil pán 

Maroš Blaho, ktorý sa ospravedlnil. 
 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Juraj Laky a pán Roman Chválník a  za zapisovateľa zápisnice určený poslanec pán 

Ladislav Kučera. 

 

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: 

-bez pripomienok. 

 

 



K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 

a k výročnej správe Obce Hrubá Borša za hospodársky rok 2019. Uvedenú správu poslanci obdržali 

spolu s pozvánkou. 

 

K bodu 6  

Poslanci prerokovali  Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly – kontrola príjmov, 

výdavkov a finančných operácií, hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, 

úverovej zaťaženosti a rozpočtového hospodárenia obce Hrubá Borša za obdobie I. štvrťrok 2020 

(01. 01. 2020 – 31. 03. 2020). Uvedenú správu poslanci taktiež obdržali.. 

 

K bodu 7  

Predseda Finančnej komisie Ladislav Kučera na základe vzdania sa členstva pani Michaely Hangya 

a pána Ondreja Vadela navrhol nového člena pána Františka Boháčeka. 

 

K bodu 8  

V tomto bode poslanci prerokovali Zámer - Predaj pozemku prostredníctvom VOS - reg. C č. 

225/897  - orná pôda o výmere 251 m2 a 300/20  - orná pôda o výmere 249 m2 vo vlastníctve 

Obce Hrubá Borša 

Tieto pozemky sú  určené na výstavbu rodinného domu a obec ho reálne nevie  v tejto lokalite 

plnohodnotne využiť. Máme rôzne zámery, ktoré potrebujeme financovať z vlastných zdrojov 

a tieto peniaze by boli použité na väčšie rozvojové projekty. Podmienky sa určia na 

najbližšom zasadnutí. Jediným kritériom môže byť napr.  trhová cena, minimálnym 

podkladom by bol súdnoznalecký posudok. Predaj by sa riadil pravidlami verejnej obchodnej 

súťaže na predaj pozemkov.  
 

K bodu 9 

Obec Hrubá Borša potrebuje nastaviť v územnom pláne niektoré lokality tak, aby vyhovovali 

zámerom obce – pozemok pod základnou školou, pozemok na zberný dvor, chodníky a rôzne 

iné podmienky, upraviť niektoré lokality (namiesto bytových domov rodinné domy). 
 

K bodu 10  

V tomto bode poslanci schválili návrh Darovacej zmluvy č. 1/2020, ktorý je súčasťou zápisnice. Jedná 

sa o pozemok, na ktorom je vybudovaná nová autobusová zastávka pri Golfovej ulici.  

 

K bodu 11  

Prerokovanie návrhu Darovacej zmluvy č. 2/2020 a zmluva o zriadení vecného bremena. 

Uvedený návrh bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí, nakoľko je potrebné preveriť ešte niektoré 

fakty týkajúce sa tejto zmluvy. 

 

K bodu 12  

V tomto bode starosta informoval poslancov o skutočnosti, že združenie obcí obdržalo: Rozhodnutie 

o zastavení konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 

„Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji - Splašková  kanalizácia a  čistiareň 

odpadových vôd“. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu je možné podať novú žiadosť na zrealizovanie uvedeného 

projektu. 

Jednou z podmienok podania žiadosti o NFP je aj aj preukázanie schopnosti 

spolufinancovania projektu výstavby kanalizácie. Ostatné obce poskytnú takisto sumu na 

preukázanie tohto zámeru.    
 
K bodu13 

Rôzne: 

a. Odpis plynu podľa pokynov na stránke obce 

b. Akcia pre deti – Čarovný park 

c. Zastávka autobusu   



 

 

 

d. p. Šúň – otázka na zmenu majiteľa pozemkov pri Hlavnej ceste 
 

K bodu 14 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

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

          Ladislav Kučera 

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1.Roman Chválník                                                    podpis 

      

 

 

 

2. Juraj Laky                                                          podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 87 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 

A)  schvaľuje  

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

Juraj Laky  

2. program 16.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Ladislav Kučera 

 

Uznesenie č. 88 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 

berie na vedomie:  
Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Hrubá Borša za 

hospodársky rok 2019 
 

Uznesenie č. 88 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 

berie na vedomie:  
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly – kontrola príjmov, výdavkov a finančných 

operácií, hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, úverovej zaťaženosti 

a rozpočtového hospodárenia obce Hrubá Borša za obdobie I. štvrťrok 2020 

(01. 01. 2020 – 31. 03. 2020). 

 

Uznesenie č. 89 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 

A.  odvoláva  
členov finančnej komisie pani Michaelu Hangya a Ondreja Vadela 

 

B.  schvaľuje 

nového člena finančnej komisie pána Františka Boháčeka 

 

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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 

 

Uznesenie č. 90 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 
schvaľuje 

zámer predaja pozemku prostredníctvom pravidiel verejnej obchodnej súťaže – parcely registra 

„C“ č. 225/897  - orná pôda o výmere 251 m2 a 300/20  - orná pôda o výmere 249 m2 vo 



vlastníctve Obce Hrubá Borša 
 

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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 
 

 

Uznesenie č. 91 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 
schvaľuje 

zámer začatia procesu obstarania - Zmien a doplnkov k územnému plánu č. 3 
 

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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 
 

Uznesenie č. 92 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 
schvaľuje 

Darovaciu zmluvu č. 1/2020  uzavretú medzi darcom: Ing. Marek Munka, rod. Munka, nar.  
13. 05. 1974, bytom  Mojmírova 920/8, 821 08 Bratislava 

a obdarovaným:  Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša, zastúpená Mgr. 

Ján Klačko, starosta obce, IČO: 00 305 979 na prevod vlastníckeho parcely registra „C“, parcela číslo 

280/517  o výmere 80 m2 orná pôda v celosti. 
 

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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 
 

Uznesenie č. 93 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 
schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 

OPKZP-PO1-SC121-2018-43 žiadateľom Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri 

Dunaji - Hrubá Borša“ za účelom realizácie projektu „Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, 

Kostolná pri Dunaji - Splašková  kanalizácia a  čistiareň odpadových vôd“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,  

  

2. zabezpečenie realizácie projektu žiadateľom v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie 

realizovaného projektu, a to za obec Hrubá Borša vo výške 223.919,72 eur na stokovú sieť a 

vo výške adekvátneho podielu 55.792,13 eur na čističku odpadových vôd, 

 

4. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie  

nákupu pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu a na spolufinancovanie  ostatných 

zdieľaných priamych a nepriamych nákladov nevyhnutných pre realizáciu projektu (stavebný 

dozor, odborný autorský dohľad, odborný koordinátor, externý projektový manažment a 

propagácia projektu) vo výške 4.972,82 eur. 

 



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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 
 

 

Uznesenie č. 94 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 07. 09. 2020 

 
schvaľuje 

poskytnutie Bezúročnej pôžičky obcou Hrubá Borša na dobu 10 dní vo výške 130 000,00  Eur 

(slovom: jednostotridsaťtisíc eur ) pre Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri 

Dunaji - Hrubá Borša“ za účelom preukázania spolufinancovania projektu „Kráľová pri Senci, 

Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji - Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd“, ktoré 

je potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

výzvy OPKZP-PO1-SC121-2018-43 žiadateľom Združenie obcí - Kráľová pri Senci - 

Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša“. Uznesenie je platné do 30.9.2020. 

 

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

(za: Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky, JUDr. Imrich Petheö) 
 

 

 

 

 

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

          Ladislav Kučera 

             zapisovateľ 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

1.Roman Chválník                                                    podpis 

      

 

 

 

2. Juraj Laky                                                          podpis 


