
   Zápisnica 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 25. 01. 2021 

 

 
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. Členský príspevok - OOCR Región Senec 

6. Zmluva o odkúpení pozemku – parc. C č. 155 

7. Rôzne  

8. Záver 
 

K bodu 1 

Pred oficiálnym začiatkom zasadnutia Obecného zastupiteľstva pán starosta informoval o 

skutočnosti,  že zasadnutie je vysielané naživo na oficiálnej FB stránke obce Hrubá Borša a bude 

ho uskutočňovať prevádzkovateľ čiže obec Hrubá Borša. Vaše 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   

jednohlasne schválený prítomnými poslancami. Zasadnutia sa nezúčastnil pán JUDr. Imrich 

Petheö, ktorí sa ospravedlnil. Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné (4 prítomní z 5 poslancov). 

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Maroš Blaho a Roman Chválník a  za zapisovateľa zápisnice určený poslanec pán Juraj 

Laky.  

 

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: 

- Návrh na obnovenie cesty okolo štrkovne 

- Smeti na Malej Borši 

- Parkovanie na ulici Pri lesíku – upozornenie na možnosť sankcií so strany policajnéo 

zboru 

- Exkrementy na uliciach – upozornenie pre nezodpovedných majiteľov psov 

- Poďakovanie riaditeľke škôlky za zorganizovanie online výučby 
 

 

K bodu 5  

Pán starosta informoval, že Obec Hrubá Borša je členom oblastnej organizácie cestovného 

ruchu  „Región Senec“, členmi sú Mesto Senec, 8 obcí z okresu Senec a súkromné 



organizácie, podnikajúce v oblasti cestovného ruchu, napr. Holiday Village s.r.o. , Hotel 

Delfín s.r.o., Hotel Senec s.r.o. ,Syrmex International spol. s. r. o. JUNGPEREG 1632.   

Princíp fungovania sú členské príspevky jednotlivých členov. Naša obec v minulom roku 

platila členské vo výške 1000,00 Eur. Z uvedenej organizácie môžeme požiadať o dotáciu 

napr. na kultúrne podujatie. V minulosti sme už získali dotácie na Deň obce. Doteraz obce 

túto dotáciu používali na spolufinancovanie organizácií kultúrnych podujatí. V minulom roku 

sme zmenili filozofiu a financie investované do tohto združenia budeme investovať do 

infraštruktúry, ktorá je naozaj spätá s turizmom. V našom prípade sa môžeme baviť o podpore 

cykloturistiky – Senec – Kráľová pri Senci – Hrubá Borša. Označovanie cyklotrás, 

smerovníky, tabuľky. Úzko spolupracujeme s mestským úradom Senec a takisto aj 

cyklistickými združeniami. 

V tomto bode poslanci prerokovali členský príspevok Obce Hrubá Borša vo výške 2 000,00 

Eur pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu „Región Senec“ na rok 2021.  
 

 

K bodu 6  

V romto bode pán starosta informoval o možnosti odkúpenia pozemku reg „C” parc. číslo 155 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 859 m2 kat. územie Hrubá Borša, ktorý sa sa 

nachádza na pravej strane smerom na Malú Boršu. Už v minulosti sme uvažovali o odkúpení 

tohto pozemku. Vlastník polovice nehnuteľnosti dražobnej spoločnosti zaplatil hodnotu 

uvedenú v dražbe. Pán JUDr. Planka sa stal výlučným  vlastníkom pozemku, s ktorým máme 

ústnu dohodu o odkúpenie  za 4 505,46 Eur + 267,96 Eur (4773,42 Eur). Obec by chcela na 

uvedenom pozemku zriadiť zberný dvor. Momentálne sa na Okresom úrade Senec, odbor 

katastrálny rieši zápis. Každopádne by sa už mohol začať proces prípravy na projektovú 

dokumentáciu, aby sme čo najskôr mohli začať tento pozemok užívať.    
 
 

 

K bodu 7  

Rôzne: 

a.)Online otázky prostredníctvom FB stránky obce: 

     -----  

b)Testovanie – poďakovanie za dochvíľnosť, budúci týždeň iba jeden deň v sobotu. 

c)Pyrotechnika 

d)Bankomat – pracujeme na tom, v marci bude VUB prehodnocovať  

e)Odpadové hospodárstvo – čipy na nádoby – Už sme spomínali  na konci roka – keď sa 

oteplí, začneme s čipovaním nádob pravdepodobne cez víkendy 

f)Kuchynský odpad – systém už funguje, môžete si vyzdvihnúť košík a sáčky. Košík sa dá 

„uzamknúť“ 

g)Ďalšie Zvony na sklo budú umiestnené na Rovnej ulici a na Rezidenčnej ulici 

h)Separácia je na úrovni 38,51 % - budeme podporovať a dokúpime aby mala každá 

domácnosť dostatok minimálne 4 sáčky na jeden mesiac. Dostupné celé rolky budú až 

v marci. Problém s dodaním. 

ch)Osvetlenie na Malej Borši – veľmi využívané na prechádzky 

i)TESTOVANIE – BUDEME informovať o ďalších krokoch 

j)Info o vodovode – stretnutie na GR ZsVS, a následne s výrobno technickou riaditeľkou  

 

 

 

K bodu 8 
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval poslancom za aktívnu 

účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 



 

 

 

 

 

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

              Juraj Laky   

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Maroš Blaho                                                                                  podpis 

   

 

 

 

2.Roman Chválník                                                                     podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 115 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 01. 2021 

 

A)  schvaľuje  

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

Chválník 

2. program 19.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Juraj Laky 

 

Uznesenie č. 116 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 01. 2021 

 

schvaľuje 

členský príspevok Obce Hrubá Borša vo výške 2 000,00 Eur pre oblastnú organizáciu 

cestovného ruchu „Región Senec“ na rok 2021.  
 

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

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválník, Ladislav Kučera,  Juraj Laky) 

 

Uznesenie č. 117 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 25. 01. 2021 

 

berie na vedomie:  
možnosť odkúpenia pozemku reg „C” parc. číslo 155 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 859 m 

kat. územie Hrubá Borša na zriadenie zberného dvora 
 

 

 

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

              Juraj Laky   

             zapisovateľ 

                     

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Maroš Blaho                                                                                  podpis 

   

 

 

 

2.Roman Chválník                                                                     podpis 


