
    Zápisnica 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 06. 02. 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  

5. Štatút obce Hrubá Borša 

6. Určenie nového člena do Rady školy (Materská škola Hrubá Borša) 

7. Hlavné rozvojové body pre obdobie 2018 – 2022 

8. Komisie obecného zastupiteľstva 

9. Informácia o stretnutí s prevádzkovateľom obecného vodovodu - Zdravotechnika 

10. Rôzne 

11. Záver   
 

  
K bodu 1 

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

prítomných.  Zverejnený návrh programu bol doplnený 3 návrhmi a to nasledovne: 

 

• Bod 4: z pôvodného „Pripomienky poslancov a občanov“ na „Pripomienky 

poslancov“. Občania budú mať možnosť na svoje pripomienky v bode „Rôzne“. 

• Doplnenie bodu: Komisie obecného zastupiteľstva 

• Doplnenie bodu: Informácia o stretnutí s prevádzkovateľom obecného vodovodu - 

Zdravotechnika  

 

Následne po tomto doplnení bol program jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

 

K bodu 2 

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

schválení  poslanci: PhDr. Jaroslav Naď, PhD a pán JUDr. Imrich Petheö a za zapisovateľa 

zápisnice určený pán Roman Chválník. 

 

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: 

PhDr. Jaroslav Naď PhD 

• Finančná podpora občianskych združení – starosta informoval, že na poskytnutie finančných 

prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu kultúry a športu je schválené VZN účinné  

od 01. 01. 2009, ktoré je možné v nasledujúcich mesiacoch prejednať a upraviť na aktuálne 

podmienky a požiadavky. 

 



K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali  a schválili návrh Štatútu obce Hrubá Borša. 

 

K bodu 6 

Pán starosta informoval, že Rada školy má byť zložená z nasledujúcich členov: 

• 1 člen za rodičov 

• 1 člen za pedagogických zamestnancov 

• 1 člen za nepedagogických zamestnancov 

• 2 členovia za zriaďovateľa (dvaja poslanci OZ). 

V roku 2017 boli menovaní  za zriaďovateľa z radov poslancov Maroš Blaho a Nikoleta Vlahyová. 

Nakoľko Nikoleta Vlahyová  už nie je poslankyňou, preto je potrebné vymenovať nového člena. 

Novým členom na návrh starostu by mohol byť pán Juraj Laky. 

 

K bodu 7  

V tomto bode poslanci prerokovali hlavné rozvojové body pre obdobie 2018 – 2022, ktoré sú 

súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 8 

V tomto bode predseda Komisie pre výstavbu, územný plán a životné prostredie JUDr. Imrich 

Petheö a  predseda Komisie pre kultúru, veci sociálne a zdravotníctvo Roman Chválnik, 

predstavili svojich členov. 

  

K bodu 9 

Pán starosta informoval, že v nadväznosti na stretnutie poslancov a starostu s prevádzkovateľom 

obecného vodovodu Zdravotechnikou  s. r. o. dňa 30. 01. 2019 nám poslali písomný oznam pre 

odberateľov vody. Uvedený oznam bol zverejnený na webovom sídle obce a taktiež je súčasťou 

zápisnice. Snahou obce momentálne bude častejšie preplachovanie potrubia a hľadanie spoločnosti 

s technológiami, ktorý bude schopný identifikovať vzniknutý problém a navrhnúť riešenie.     

  

K bodu 10  

Rôzne: 

a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 - materiál č. 1/2019 je 

súčasťou zápisnice.  

b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na I. polrok 2019, tiež 

súčasťou zápisnice a je taktiež zverejnený na webovom sidle obce 

c) Prijatá žiadosť od spoločnosti CAMEX s.r.o. o umiestnenie klietky na uloženie propán-

butánových fliaš na pozemky parc. č. 30/1 vo vlastníctve obce Hrubá Borša v rozmeroch 1,00 

m x 1,50 m. 

d) Podaná žiadosť o dotáciu na BSK v rámci programu Bratislavská regionálna dotačná schéma, na 

Orientačný obecný systém v obci Hrubá Borša  + výmena žiaroviek za LED + výsadba 20 stromov 

v celkovej hodnote približne 13.500,00  Eur s 30 % spolufinancovaním obce. Dokumentácia 

orientačného systému bola už vypracovaná v roku 2018. 

e) Stretnutie s pánom Vargom sa zatiaľ neuskutočnilo. Do termínu nasledujúceho OZ bude dohodnuté 

stretnutie aj za účasti poslancov OZ. 

f) Starosta informoval o podaní návrhu na schválenie VZN o používaní pyrotechniky od pána Krupku. 

Za iniciatívu ďakujeme  a budeme sa tým zaoberať na niektorom z ďalších zasadnutí OZ. 

h) Pripomienky občanov: 

* pán Lampart  VZN o používaní pyrotechniky   

* pani Szlamenková – harmonogram projektov, osveta ohľadne prihlasovania sa na trvalý 

pobyt, fyzicky sčítať všetkých obyvateľov 

* pán Šúň – zmluva na zriadenie vecného bremena na obecný vodovod 

* pani Vajdová – ponuka na spoluprácu v oblasti obecných novín, kroniky, návrh na 

premiestnenie vykrývača Telekom 



* pán  Dekýš - merania 

* pán Izák – návrh na osvetu medzi ľudmi, aby viac oslovovali mobilných operátorov poskytujúcich 

svoje služby z hľadiska zvýšenia kvality mobilného a dátového prenosu (Orange, O2), audiovizuálny 

záznam  zo zasadnutí 

 

 

K bodu 11 

 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

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

        Roman Chválník  

           zapisovateľ        

          

 

                     

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

                    

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. PhDr. Jaroslav Naď PhD                                           podpis 

      

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö                                            podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 18 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 02. 2019 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: PhDr. Jaroslav Naď PhD a  

JUDr. Imrich Petheö  

2. program 2.  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: Roman Chválník  

 

 

Uznesenie č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  06. 02. 2019 

 

schvaľuje : 

Štatút obce 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. 20 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  06. 02. 2019 

 

schvaľuje : 

A) odvolanie Bc. Nikolety Vlahyovej z funkcie člena Rady školy pri Materskej škole Hrubá Borša 

B) menovanie Juraja Lakyho do funkcie člena Rady školy pri Materskej škole 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. 21 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  06. 02. 2019 

 

schvaľuje : 

Hlavné rozvojové body pre obdobie 2018 – 2022 

 

1. Výstavba Základnej školy 

2. Prístavba Materskej školy 

3. Bezpečnosť na cestných komunikáciách a chodníkoch, vybudovanie Bezpečnostného 

kamerového systému 

4. Dobudovanie kanalizácie v obci 

5. Zriadenie poštových služieb priamo v obci (Pošta Partner) 

6. Dobudovanie športoviska na Jelčanskej ulici 



7. Rekultivácia a výsadba zelene 

8. Vybudovanie centra voľného času pre deti a seniorov 

9. Výstavba kultúrneho domu 

10. Zriadenie zberného dvoru / zberného miesta 

 

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 22 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  06. 02. 2019 

 

schvaľuje : 

žiadosť od spoločnosti CAMEX s.r.o. na umiestnenie klietky na uloženie propán-butánových 

fliaš na pozemku parc. č. 30/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Hrubá Borša 

v rozmeroch 1,00 m x 1,50 m od 15. 02. 2019 do 31. 12. 2019 za sumu 1,00 Eur. 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 23 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa  06. 02. 2019 

 

berie na vedomie: 

členov komisií a to: 

a) Komisia pre výstavbu, územný plán a životné prostredie: Martin Halmo, Dávid Hangya, 

Michal Dekýš 

b) Komisia pre kultúru, veci sociálne a zdravotníctvo: Agáta Ďuďáková, Helena Holakovská, 

Irena Gábrišová, Marek Zabák  

  

 

Uznesenie č. 24 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 02. 2019 

 

A) schvaľuje:  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na I. polrok 2019 

 

B) berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 25 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 02. 2019 

 



A) schvaľuje  

žiadosť o dotáciu na BSK v rámci programu Bratislavská regionálna dotačná schéma na Orientačný 

obecný systém v obci Hrubá Borša  + výmena žiaroviek za LED + výsadba 20 stromov v celkovej 

hodnote približne 13.500,00  Eur s 30 % spolufinancovaním obce 

       

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Roman Chválník  

           zapisovateľ        

          

 

                     

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce   

                    

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. PhDr. Jaroslav Naď PhD                                           podpis 

      

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö                                            podpis  

 


