
   Zápisnica 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 16. 05. 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. Obnova MŠ – spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

5. Členovia rady školy za Obec Hrubá Borša 

6. Žiadosť o stanovisko obce – odpredaj nehnuteľnosti v prospech obce Hrubá Borša 

7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

8. Rôzne – Pripomienky poslancov – Informácie 

9. 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. Zasadnutia sa 

nezúčastnil pán JUDr. Imrich Petheö, ktorý sa ospravedlnil. Pán starosta konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné (prítomní 4 z 5 poslancov). Pred schválením programu pán 

poslanec Mgr, Lukáš Lampart požadoval, aby boli z rokovania stiahnuté body č. 4 a 5. Zverejnený 

návrh programu bol schválený. Následne dal pán starosta hlasovať o návrhu poslanca Lukáša 

Lamparta o stiahnutí bodov 4 a 5 z rokovania. Tento návrh nebol schválený. 

 

 

K bodu 2 

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

poslanci  pán Maroš Blaho a Mgr. Lukáš Lampart 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 

Obec Hrubá Borša dlhodobo plánuje rozšíriť kapacitu MŠ v Hrubej Borši. Prvým krokom je 

realizácia rekonštrukcie a nadstavby MŠ v období prázdnin roku 2022, po ktorej bude mať 

škôlka 3 plnohodnotné triedy aj s vybavením. 

Nárast obyvateľstva však spôsobuje nedostatočnú kapacitu v materskej škole. Napriek už 

schválenej rekonštrukcii MŠ je potrebné ešte viac zvýšiť kapacitu MŠ. Obec preto koncom 

minulého roka začala pripravovať ďalší projekt na zvýšenie kapacít v MŠ, ktorý spočíva 



v rekonštrukcii priestorov obecného úradu, ktorý je súčasťou spoločnej budovy s MŠ. Touto 

rekonštrukciou by sa kapacita zvýšila cca. o 30 detí a jej súčasťou by bolo aj kompletné 

zrevitalizovanie detského ihriska a zelených plôch pred OcÚ. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na 

predloženie ŽoNFP s názvom: 

Prioritná os  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ  2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
 

S kódom výzvy     IROP-PO2-SC221-2022-94 

Vzhľadom na skutočnosť, že obec je projektovo dostatočne pripravená na realizáciu takéhoto 

projektu, je potrebné v rámci následných hodnotiacich procesov schváliť uznesenie 

o schválení podania a zabezpečenia spolufinancovania projektu. V tomto prípade sa jedná 

o 5% spoluúčasť zo sumy 613 301,35 Eur, čo predstavuje sumu 30 665,07 Eur. 

 
 

K bodu 5 

Súčasťou Materskej školy Hrubá Borša, tak ako aj iných predškolských aj školských zriadení 

je aj Rada školy. 

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne 

orgány, ktoré  vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, 

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej 

legislatívy. Rada školy je menovaná zriaďovateľom školy na 4 ročné funkčné obdobie 

a v našom prípade sa jedná o 5 člennú radu školy zloženú z 1 zástupcu pedagogických 

zamestnancov, 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov, 1 zástupcu rodičov žiakov MŠ a 2 

zástupcov delegovaných obcou. Keďže naposledy menovanej rade školy uplynul mandát, je 

potrebné vymenovať novú radu školy. Voľby zástupcov do rady školy za pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov a zástupcu rodičov prebehli 21. 04. 2022 s nasledujúcim 

výsledkom: 

zástupca pedagogických zamestnancov – Mária Turániová 

zástupca nepedagogických zamestnancov – Magdaléna Klúčiková 

zástupca rodičov – Lenka Lučanská 

Obec Hrubá Borša, v zastúpení starostu obce, navrhuje za členov rady: 

Mgr. Mária Niková a Maroš Blaho 
 

 

K bodu 6 

Dňa 10. 05. 2022 bola obci Hrubá Borša doručená Žiadosť o stanovisko obce, spoločnosťou 

Neosite s.r.o. so sídlom v Senci. (viď príloha). 

Tak ako sa uvádza v žiadosti, táto spoločnosť plánuje v lokalite Záhradnícka výstavbu 

rodinných domov a obci ponúka na odkúpenie za 1 Eur pozemky o celkovej výmere 2451 m2.  
 

 

K bodu 7 

Verejné osvetlenie v obci sa skladá zo svietidiel rôzneho druhu, veku a kvality. Odhliadnuc 

od cien energií, ktoré každým dňom stúpajú, sú s týmito svietidlami spojené náklady súvisiace 

hlavne s jeho údržbou. Nie raz sa stalo, že bolo svietidlo opravené a o pár dní vykazovalo inú 

chybu, ktorá spôsobila nefunkčnosť svietidla. Obec nedisponuje zamestnancami a vlastnou 

technikou (vysokozdvižná plošina), ktoré sú potrebné pre vykonávanie opráv a je nútená 

objednávať externého dodávateľa služieb s primeranou kvalifikáciou na tieto služby. To 

spôsobuje časové prestoje od oznámenia o nefunkčnosti svietidla po finálnu opravu. 



Vzhľadom na finančnú náročnosť opravy jedného svetelného bodu sme nútení „počkať“ 

pokiaľ nebudú nahlásené ďalšie poruchy a tieto potom spoločne nechať opraviť. Tento stav je 

dlhodobo neudržateľný a neprípustný vzhľadom aj k bezpečnosti v obci. Nepopierateľným je 

aj faktor zvyšovania cien energií, ktorý je nepredvídateľný. Vzhľadom na spotrebu energie 

starších svetelných bodov používaných v obci, ktorý je minimálne na úrovni 70W a viac, sme 

nechali vypracovať energetický audit nášho verejného osvetlenia. (viď príloha) Aktuálny 

stav: Priemerná ročná spotreba el. energie na osvetlenie 102,299 MWh 

Stav po realizácii súboru opatrení: 

Priemerná ročná spotreba el. energie na osvetlenie 44,000 MWh 

Úspory: 

Potom výška ročných úspor je (16,061 -6,910): 58,299 MWh.  

Vo finančnom vyjadrení to je 9 153,- €.       

Výsledkom auditu je návrh na výmenu svetelných bodov za nové s výkonom 30W 

Možnosti realizácie výmeny svetelných bodov: 

1. Kúpa 192 ks svetelných bodov verejného osvetlenia aj s montážou 

- servis a údržba v réžii obce 

- úhrada kúpnej ceny po ukončení realizácie 

- zákonná záruka 1 rok 

2. Kúpa 192 ks svetelných bodov verejného osvetlenia aj s montážou 

- servis a údržba v réžii dodávateľa 

- úhrada kúpnej ceny po ukončení realizácie 

- záruka 2 roky 

3. Financovanie kúpy, montáže a servisu na dobu 5 rokov/60 mesiacov 

- servis a údržba v réžii dodávateľa 

- úhrada kúpnej ceny v priebehu 5 rokov 

- záruka 5 rokov 
 

 

K bodu 8 

a ) Pripomienky poslancov – bez pripomienok 

b) Pripomienky občanov 

J. Krupka – Nominácia pani Márie Nikovej je pozitívna 

K. Izák – kontaktovať správcu ciest – Osvetlenie nad prechodom pre chodcov pri potravinách 

a vodorovné značenie komunikácií  
c) Rôzne: 

A)  Vodovod – havária na hlavnom 150 potrubí spôsobilo zákal vo vode. Urobili sme všetky 

kroky, k čo najrýchlejšiemu odstráneniu poruchy. 

Pracujeme na riešení a získaní iného dodávateľa vody do našej obce.  

B) Kanalizácia – momentálne je VO na ex post kontrole. Ak bude všetko OK, začiatkom Júla 

by bolo možné začať so stavebnými prácami vo všetkých 3 obciach naraz  

C) Akcie - najbližšie: 

28.05.2022 MDD detí – Deň otcov – Deň matiek 

04. a 05.06.2022 – Boršanské hody – kolotoče 

25.06.2022 – Deň obce 

D)Brigáda – poďakovanie všetkým ktorí sa zúčastnili, vymenili sme piesok v pieskoviskách 

cca. 4 tony piesku. Ešte raz sa budeme snažiť zorganizovať brigádu - natieranie preliezok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9 

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

a Obecné zastupiteľstvo ukončil. 
  

 

 

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

     Ladislav Kučera                                                         

        zapisovateľ                

                                        

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Maroš Blaho                                                     podpis 

   

2.   Mgr. Lukáš Lampart                                        podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 162 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 05. 2022 

 

A)  schvaľuje  

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

Lukáš Lampart   

 

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

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, Mgr. Lukáš Lampart, Ladislav Kučera,) 

 

2. program 29.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, Ladislav Kučera, proti:  Mgr. Lukáš Lampart) 

 

B)  berie na vedomie:  

za zapisovateľa: Ladislav Kučera    

 

Uznesenie č. 163 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 05. 2022 

 

schvaľuje  

1.  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obnova materskej školy Hrubá Borša“ 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce Hrubá Borša a platným programom rozvoja obce Hrubá Borša 

2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3.  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 30 665,07 €, tj. 5%, rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu sa 613 301,35 

€ a poskytnutého NFP 582 636,28 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Hrubá 

Borša 

 

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

(za:  Maroš Blaho, Roman Chválnik, Ladislav Kučera, zdržal sa:  Mgr. Lukáš Lampart) 

 

 

Uznesenie č. 164 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 05. 2022 

 

schvaľuje  

Mgr. Máriu Nikovú a Maroša Blaha, ako zástupcov Obce Hrubá Borša za členov rady školy 

materskej školy Hrubá Borša 

 

Hlasovanie:   za: 2, proti: 0, zdržal sa:2.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Roman Chválnik, Ladislav Kučera, zdržal sa:  Maroš Blaho, Mgr. Lukáš Lampart) 

 

UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ 

 

 



 

 

Uznesenie č. 165 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 05. 2022 

 

schvaľuje  

záujem (zámer), odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území  Hrubá Borša zapísaných na liste 

vlastníctva č.1449 za cenu vo výške 1,00 Eur+ DPH a to: 

parc.č. 11/33 - zastavané plochy a nádvoria - 608 m2 

parc. č. 12/10 - zastavané plochy a nádvoria - 277m2 

parc. č. 280/556 - ostatná plocha - 106 m2 

parc.č. 11/38 - zastavané plochy a nádvoria - 1460 m2  (zmluva o budúcej kúpnej zmluve) od 

spoločnosti NEOSITE s.r.o., Trnavská 27, 903 01 Senec 

 

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

(za: Maroš Blaho, Roman Chválnik, Ladislav Kučera, Mgr. Lukáš Lampart)   

 

Uznesenie č. 166 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 16. 05. 2022 

 

berie na vedomie:  

možnosti realizácie výmeny svetelných bodov 

 

 

 

 

 

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

     Ladislav Kučera                                                         

        zapisovateľ                

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Maroš Blaho                                                     podpis 

 

 

   

2.   Mgr. Lukáš Lampart                                        podpis 

 


