
    Zápisnica 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 27. 08. 2019 

 

 

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. Správa audítora 

6. Nadstavba Materskej školy 

7. Zámer – zámena pozemkov a odkúpenie budovy ORAG 

8. Zámer – výstavba Základnej školy 

9. Určenie názvu novej ulice 

10. Rôzne 

11. Záver 
  
K bodu 1 

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

prítomných. Pán Maroš Blaho sa k rokovaniu pripojil pri bode č. 9. 

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 Roman Chválník a pán JUDr. Imrich Petheö a  za zapisovateľa 

zápisnice určený 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: 

PhDr. Jaroslav Naď PhD 

• Príprava úpravy rozpočtu 

   

K bodu 5  

V tomto bode poslanci boli oboznámený s dokumentom  „Správa nezávislého audítora 

k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Hrubá Borša za hospodársky rok. Uvedená 

správa je súčasťou zápisnice.  

 

K bodu 6  

V tomto bode poslanci prerokovali realizáciu nadstavby materskej školy so zámerom zvýšenia 

kapacity podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie spolufinancovania.  

 

K bodu 7  

Zväčšovaním sa obce vzniká potreba zabezpečenia služieb, ktoré v obci chýbajú. Naskytla sa 

možnosť na zrealizovanie výmeny obecných pozemkov  parc. č 214/1 – ostatná plocha vo 



výmere 6268 m2 (len po stromy) a 217/28 – ostatná plocha vo výmere 5 843 m2 (spolu cca. 

9800 m2) za pozemky vo vlastníctve  Ing. Martin Munka  parc. č. 225/37 ostatná plocha vo 

výmere 9 113 m2, parc. č 275/7 vo výmere 492 m2 a parc. č 275/8 vo výmere 45 m2 

a odkúpenie administratívnej budovy postavenej na pozemku parc. č. 225/42 so súpisným 

číslom 35.. 

Prebehli neoficiálne stretnutia Ing, Martinom Munkom, kde bolo komunikované za akých 

podmienok by bolo možné zrealizovať túto výmenu pozemkov a odkúpenie budovy. 

Výsledkom rôznych rozhovorov je ústna dohoda o zámene pozemkov 1:1 a odkúpenie 

budovy za sumu cca. 113 000, 00 Eur, ktorú by obec splácala v priebehu nasledujúcich 10 

rokov 

 

K bodu 8  

V tomto bode poslanci prerokovali zámer výstavby základnej školy na pozemku 225/37 z 

dôvodu  demografického vývoja, ale aj na základe skutočnosti, že základná škola v Kráľovej 

pri Senci zrušila našim školopovinným deťom školský obvod je potrebné začať riešiť 

výstavbu novej základnej školy. 

 

K bodu 9  

Z dôvodu vzniku novej lokality (piata etapa golf) je potrebné schváliť názov novovzniknutých 

ulíc. Z toho dôvodu je potrebné zriadiť komisiu, ktorá o názve novej ulice rozhodne. Komisiu 

budú tvoriť poslanci OZ. Ľudia budú môcť zaslať svoj návrh pomenovania ulice do 25. 09. 

2019.  

 

 

K bodu 10  

Rôzne: 

Starosta informoval: 

a. Momentálne sa realizuje výkop a pokládka optického kábla na Jelčanskej a Hlavnej ulici. 

(Telekom)  

b. Kamerový systém – boli sme úspešný v podaní žiadosti o dotáciu a samotná výstavba by 

mala byť realizovaná v októbri 

c. Prechod pre chodcov pri potravinách – predbežná dohoda s RSC Bratislava na realizácii 

na september 2019, v tom istom čase by sme chceli vybudovať prechod aj na Jelčanskej 

ulici 

d. Skladový kontajner na športovisko - koniec augusta, financovanie by sme chceli 

zabezpečiť z územných dotácii BSK (2409 EUR) + objednané smetné koše + mobilné WC 

e. V rámci participatívneho rozpočtu – dotácia na detské ihrisko, realizácia na konci 

septembra – začiatok októbra 

f. Úspešná žiadosť o dotácia na úrad vlády na detské ihrisko na športovisku – predpoklad na 

realizáciu koniec septembra   

g. Športový deň – Organizujú poslanci a OcÚ 

h. Presunutý kontajner na BIO odpad na Maloboršanskú ulicu 

  

K bodu 9 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

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

               Juraj Laky                                                                     

              zapisovateľ        



          

 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                        podpis 

      

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö. 

                                                                     podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 44 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 08. 2019 

 

A)  schvaľuje  

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

JUDr. Imrich Petheö 

2. program 7.  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:  

za zapisovateľa:  Juraj Laky 

 

Uznesenie č. 45 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 08. 2019 

 

berie na vedomie:  
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Hrubá Borša za 

hospodársky rok 2018 
 

Uznesenie č. 46 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 08. 2019 

 

schvaľuje : 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity infraštruktúry 

materskej školy v obci Hrubá Borša“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre 

Integrovaný regionálny operačný program na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške minimálne 241 098,80 EUR; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 47 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 08. 2019 

 

schvaľuje : 

1.zámer zámeny obecných pozemkov  parc. č 214/1 – ostatná plocha vo výmere 6268 m2 (len 

po stromy) a 217/28 – ostatná plocha vo výmere 5 843 m2 za pozemky vo vlastníctve  Ing. 

Martin Munka na parc. č. 225/37 – ostatná plocha vo výmere 9 113 m2, parc. č 275/7 vo 

výmere 492 m2 a parc. č 275/8 vo výmere 45 m2 



2.zámer odkúpenia administratívnej budovy postavenej na pozemku parc. č. 225/42 so 

súpisným číslom 35  
 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 48 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 27. 08. 2019 

 

schvaľuje : 

zámer výstavby základnej školy na pozemku parc. č. 225/37 – ostatná plocha  
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Juraj Laky  

              zapisovateľ        

          

 

                     

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1.Roman Chválník.                                                                    podpis 

      

 

 

2. JUDr. Imrich Petheö 

                                                                              podpis  

 


