
   Zápisnica 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 28. 03. 2022 

 

 
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. Správa z kontroly za 4. štvrťrok 

5. Voľba predsedu a členov komisie pre šport a školstvo 

6. Zmluva o nájme lesného pozemku  

7. Prevod fin. prostriedkov na účet združenia obcí – kanalizácia 

8. Plán podujatí 

9. Rôzne – Pripomienky poslancov - Informácie 

10. Záver 

 
 

K bodu 1 

Na  začiatku 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 a občanov.  

Ešte pred prečítaním a schválením programu pán starosta na základe nových skutočností 

a informácií stiahol z rokovania bod 6. Zmluva o nájme lesného pozemku a na dnešnom 

zasadnutí o ňom nejednať. Zverejnený návrh programu, okrem bodu 6 bol jednohlasne schválený 

prítomnými poslancami. Zasadnutia sa nezúčastnil pán Maroš Blaho, ktorý sa ospravedlnil (z 

pracovných dôvodov). Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Ladislav Kučera a JUDr. Imrich Petheö a pán a za zapisovateľa zápisnice určený 

poslanec pán Mgr. Lukáš Lampart.  

 

K bodu 3 

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

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

 

K bodu 4 

Starosta obce informoval  o Správe 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 IV. 

štvrťrok 2021 (01. 10. 2021 – 31. 12. 2021), tak ako bolo uvedené správe.  Uvedenú správu poslanci 

obdržali a je aj súčasťou zápisnice. 

 

 

 



K bodu 5 

Starosta obce navrhol za predsedu komisie pre šport a školstvo poslanca Lukáša Lamparta. 

Poslanec Lukáš Lampart s nomináciou súhlasil a zároveň navrhol ako ďalšieho člena komisie 

pre šport a školstvo Jozefa Krupku. Novozvolený predseda žiada zaslať  kontakty na členov 

komisie. 

 
K bodu 6 

Stiahnutý z rokovania 

 

K bodu 7 
Na zabezpečenie fungovania „Združenia obcí Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – 

Hrubá Borša“  (na platby týkajúce sa prípravy realizácie a zabezpečenia výstavby kanalizácie 

a čistiarne odpadových vôd) je potrebné náklady deliť v % podieloch a to Kráľová pri Senci 

50%, Hrubá Borša 30%, Kostolná pri Dunaji 20%.  V roku 2021 mala byť vložená na účet 

združenia suma 20 000,00 Eur. Pri výpočte je náš diel 6 000,00 Eur.  Pri prvej platbe sme 

previedli na účet iba 5 000,00 Eur,  preto podľa percentuálneho podielu za rok 2021 musíme 

ešte doplatiť 1 000,00 Eur. Na rok 2022 taktiež pri sume 20 000,00 Eur náš podiel je 

6 000,00 Eur, čiže spolu  prevedieme na účet združenia 7 000,00 Eur.  

Starosta obce informoval o plánovaných prevodov finančných prostriedkov. Do diskusie sa 

prihlásil poslanec Lukáš Lampart a vyjadril nespokojnosť s tým, že k danému bodu neboli 

obecnému zastupiteľstvu dodané potrebné materiály. 

 
K bodu 8 

Starosta obce informoval o navrhovanom pláne obecných podujatí pre rok 2022, a dal 

hlasovať o danom bode tak ako bolo uvedené v materiáloch. 

Návrh plánu akcií a podujatí  je súčasťou zápisnice.  
                                                  

K bodu 9  

a ) Pripomienky poslancov – bez pripomienok  

b) Pripomienky občanov – bez pripomienok  
c) Rôzne: 

A) Starosta obce informoval o prebiehajúcej pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny. 

Zároveň sa poďakoval aktívnym občanom za organizáciu rôznej formy pomoci. 

K poďakovaniu občanom sa pripojil aj Jozef Krupka. 

B) Materská škola: starosta obce informoval o tom, že sa ide rekonštruovať a rozširovať MŠ, 

zároveň informoval o prebiehajúcom verejnom obstarávaní a o približných finančných 

nákladoch. Zároveň starosta obce informoval, že sa pripravuje ďalší projekt na zvýšenie 

kapacity MŠ. 

C) Komunálny odpad: Starosta obce informoval o uzatvorenej rámcovej dohode a verejnom 

obstarávaní, na základe tejto zmluvy, ktorá bola uzatvorená na 2 roky a tým cena za 

komunálny odpad zostane najbližšie dva roky fixná a nebude sa zvyšovať. 

D) Starosta obce informoval o možnosti vrátiť zálohované plastové fľaše aj v potravinách 

v Hrubej Borši. 

E) Občan, Jozef Krupka predložil OZ, vypracovaný návrh, súhrn činností a kompetencií 

jednotlivých komisií. 

F) Kanalizácia – rada ÚVO vydalo rozhodnutie v prospech združenia – momentálne 

preverujeme záujem ostatných dodávateľov prihlásených do VO, nakoľko viazanosť ponúk 

uplynula v 10/2021 

G) Základná škola – čakáme na určenie stavebného úradu, podávame na konania. 

H) Sadenie stromov v obci 09 .04. 2022 – Park zrevitalizovaný – náhradná výsadba v obci na 

uliciach Jánovecká, Jazerná, Spojovacia, časť Okružnej, Malá Borša a Park  

CH) Deň Zeme – Upratovanie v celej obci 23. 04. 2021 

I) Odpadové hospodárstvo – 

Úroveň vytriedenia 2021 - 73,28 %, 2020 – 38,51 %, 2019 – 19,08 %, 2018 – 15,02 % 



Jarné upratovanie – 09. - 10. 04. 2022 

Pribudol kontajner na elektroodpad.  

J) Dopravné značenie – zrealizované na Záhradníckej ulici, Úzkej ulici, spomaľovač pri 

Lapoši, znížením rýchlostí pri vstupe do obce hlavne zo smeru od Jánoviec, budeme aj ďalej 

pokračovať – hlavne zákaz vjazdu nákladným vozidlám 

Komunikácia s Okr. Riaditeľstvom v Senci – možnosť osadenia policajného radaru.  

K) Verejné osvetlenie – zdražuje sa energia – prebieha realizácia Energetického auditu 

verejného osvetlenia – plán je vymeniť všetky staré svietidlá za nové a úsporné  

L) Označovanie ulíc – sú označené a doplnené všetky ulice v obci  
 

K bodu 10 

Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a Obecné 

zastupiteľstvo ukončil. 
  

 

 

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

  Mgr. Lukáš Lampart                                                         

        zapisovateľ 

                     

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Ladislav Kučera                                                     podpis 

   

 

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö                                       podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 155 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 28. 03. 2022 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Ladislav Kučera 

a JUDr. Imrich Petheö 

2. program 27.  zasadnutia obecného zastupiteľstva, okrem bodu 6  

 

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

(za:  Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa:  Lukáš Lampart  

 

Uznesenie č. 156 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 28. 03. 2022 

 

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 IV. štvrťrok 2021  

(01. 10. 2021 – 31. 12. 2021 

Uznesenie č. 157 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 28. 03. 2022 

 

schvaľuje  

1. predsedu komisie pre šport a školstvo Lukáša Lamparta  

2. členov komisie Lucie Navrátilová, Jana Šimová, Tomáš Panák, Nikoleta Vlahyová, František 

Repaský, Jozef Krupka 

 

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

(za:  Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö) 
 

Uznesenie č. 158 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 28. 03. 2022 

 

schvaľuje  

prevod finančných prostriedkov na účet „Združenia obcí Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – 

Hrubá Borša“  na prípravu realizácie a zabezpečenia výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových 

vôd vo výške 7 000,00 Eur 

 

Hlasovanie:   za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Roman Chválnik, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö, zdržal sa: Lukáš Lampart) 

 

Uznesenie č. 159 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 28. 03. 2022 

 

schvaľuje  

Program akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na rok 2022 



 

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

(za:  Roman Chválnik, Lukáš Lampart, Ladislav Kučera, JUDr. Imrich Petheö) 

 

 

 

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

  Mgr. Lukáš Lampart                                                         

        zapisovateľ 

                     

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Ladislav Kučera                                                     podpis 

   

 

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö                                       podpis 

 

 


