
    Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 05. 06. 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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

6. Záverečný účet Obce Hrubá Borša 2018 

7. Návrh Kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti parc. č. C 280/47 k. ú. Hrubá Borša 

8. Rôzne 

9. Záver   
  
K bodu 1 

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

prítomných. Zasadnutia sa nezúčastnil pán Maroš Blaho, ktorý sa ospravedlnil. 

Zverejnený návrh programu bol  jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

 

K bodu 2 

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

schválení  poslanci pán Juraj Laky   a pán PhDr. Jaroslav Naď PhD. 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 

• Možnosť podsypania kontajnerov na BIO odpad a zabezpečenie zábrany na križovatke Golfová 

ulica a ulica Pri akadémii 

Juraj Laky 

• Svoju odmenu za výkon funkcie poslanca (odmenu za I. polrok 2019) použije na projekt Pri 

lesíku 

 

K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečnému účtu obce Hrubá Borša za rok 2018 a Správu hlavného kontrolóra o výsledku 

finančnej kontroly za obdobie IV. Štvrťrok 2018. 

Uvedené stanovisko  a správa boli poslancom zaslané. 

 

K bodu 6  

V tomto bode poslanci prerokovali Záverečný účet obce a  celoročné hospodárenie obce za 

rok 2018 

Uvedený návrh záverečného účtu poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 



 

 

K bodu 7  
Poslanci prerokovali Kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim:  Štefan Pupkay, rod. 

Pupkay, nar. 24. 12. 1976 bytom Trnavská 374/27, 903 01 Senec  a kupujúcim  Obec Hrubá 
Borša, zastúpená Mgr. Ján Klačko, starosta obce, IČO: 00 305 979, sídlo Maloboršanská ulica 
73/37, 900 50 Hrubá Borša na kúpu nehnuteľnosti: 

- pozemok parcelné číslo 280/47, parcela registra „C", k. ú. Hrubá Borša vo výmere 350 m2, druh 

pozemku ostatná plocha. 

Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).    

 

K bodu 8  

Rôzne: 

a)Starosta informoval: 

• schválená dotácia od BSK z programu dotačná schéma BRDS na podporu životného prostredia 

a rozvoja vidieka 2019 na orientačný obecný systém vo výške 5 000,00 Eur na bežné výdavky 

(smerové tabule, stĺpiky, dreviny a LED žiarovky) 

- podaná žiadosť na BSK z dotačnej schémy Participatívny rozpočet 2019 na projekt „Gym§Play“ 

na revitalizáciu detského ihriska na ulici Pri lesíku vo výške 3 500,00 Eur na   bežné výdavky 

(dreviny, herné prvky) 

- podaná žiadosť na Úrad vlády z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019  na výstavbu 

detského ihriska na športovisku vo výške 8 400,00 Eur na kapitálové výdavky (kovová hracia 

zostava). Na základe výzvy sme doplnili požadované prílohy. 

- Podaná žiadosť na Environmentálny fond  v rámci činnosti L5 na  Zateplenie obecného úradu 

v Hrubej Borši (zateplenie fasády, výmena okien,  kotla, svetiel  rekuperácia) vo výške   

     153 884,00 Eur. 

- Do 15. 07. 2019 by mala PPA zaslať informáciu o schválení alebo neschválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá 

Borša vo výške 99 077,29 Eur  

- EU fondy – FREE WIFI - Úspešná žiadosť dotáciu na wifi zóna v sume 15.000,00 Eur 

 

• Buduje sa druhá zastávka smer Senec, budeme sa snažiť o zaradenie tejto zastávky čo najskôr do 

harmonogramu autobusov 

• Multifunkčné ihrisko – pripravujeme systém objednávania, čakáme na dokončenie a napojenie 

osvetlenia 

• Boršanské hody teraz cez víkend – budú kolotoče, trdelník, hračky 

• Deň obce 22. 06. 2019  

 

b) Pripomienky občanov: 

 

• p. Šúň – odvážanie zeme od Jazierka – neporiadok, chodník rozbitý – zabezpečiť opravu 

dlažobných kociek 

• p. Béreš – burina na pozemkoch na križovatke ulíc Rovná a Spojovacia, Otvoriť uzemný plán 

a upraviť ho tak aby tam neboli bytovky 

• p. Vajdová – voda sa zlepšila vo vodovode, kto je vlastníkom jazierok na golfe? Ministerstvo 

životného prostredia ma dotácie na revitalizáciu, bolo by treba podať žiadosť na dotáciu 

• p. Bartušek – čo chceme robiť aby sme zastavili výstavbu bytoviek 

• p. Izák – využiť reklamný baner na Rovnej ulici – napr. POZOR 30 ka a dať aj vodorovné 

dopravné značenie POZOR 30 km/h 

   

K bodu 9 

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. Juraj Laky                                                                    podpis 

      

 

 

2. PhDr. Jaroslav Naď PhD. 

                                                                     podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 40 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 05. 06. 2019 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Juraj Laky a PhDr. 

Jaroslav Naď PhD. 

2. program 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

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

 

B)  berie na vedomie:  

1. za zapisovateľa:  Roman Chválník 

 

Uznesenie č. 41 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 05. 06. 2019 

 

berie na vedomie:  
A)Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

B)Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie IV. Štvrťrok 2018 

 

Uznesenie č. 42 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 05. 06. 2019 

 

schvaľuje : 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2018 bez výhrad 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 43 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 05. 06. 2019 

 

schvaľuje : 
 Kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim:  Štefan Pupkay, rod. Pupkay, nar. 24. 12. 1976 
bytom Trnavská 374/27, 903 01 Senec        

a kupujúcim  Obec Hrubá Borša, zastúpená Mgr. Ján Klačko, starosta obce, IČO: 00 305 979, sídlo 

Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša na kúpu nehnuteľnosti: 

- pozemok parcelné číslo 280/47, parcela registra „C", k. ú. Hrubá Borša vo výmere 350 m2, druh 

pozemku ostatná plocha. 

Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).    

 

 

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

(za: 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. Juraj Laky                                                                    podpis 

      

 

 

2. PhDr. Jaroslav Naď PhD. 

                                                                     podpis  

 

 

 

 

 

 


