
    Zápisnica 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 06. 11. 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. VZN o vzniku nových ulíc 

6. Dotácie z rozpočtu obce 

7. Spoločný stavebný úrad – nová zmluva 

8. Zámer – odkúpenie pozemku na parcele č. C 155 

9. Založenie „Združenia obcí Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša“ 

10. Plánované využitie pozemku spoločnosti PLOTON – Rovná ulica 

11. MAS Malodunajsko-Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov 

12. Rôzne 

13. Záver 
  
K bodu 1 

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

prítomných. Pán poslanec Maroš Blaho sa k rokovaniu  pripojil pri bode č. 10. 

K zverejnenému programu bol pridaný jeden bod programu. Pod číslo 11. bol zaradený bod 

11. MAS Malodunajsko – Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov, a ostatné 

body boli prečíslované v poradí - 12. Rôzne a 13. Záver. 

Zverejnený návrh programu s doplneným bodom 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 Juraj Laky a  za zapisovateľa zápisnice určený 

pán JUDr. Imrich Petheö. 

 

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.: Ozvučenie do zasadacej miestnosti 

   

K bodu 5  

V tomto bode poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša č. 1/2019 

o určení názvu ulíc na území obce Hrubá Borša. Návrh VZN je prílohou zápisnice. 

 

K bodu 6  

Do 16. 10. 2019 bolo možné podať žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Hrubá Borša na 

podporu kultúry a športu. 



Bolo podaných 7 žiadostí, z toho 3 žiadosti sa schválili a 4 neschválili, 3 z dôvodu 

nedodržania podania  termínu a 1 nedodržanie článku IV. bod 1. 

 

K bodu 7  

Dňa 01. 02. 2003 obce v okrese Senec podpísali Zmluvu o zriadení spoločného obecného 

úradu s Mestom Senec. Sídlo spoločného stavebného úradu je Mesto Senec, Mierové nám. 8, 

903 01 Senec. Z dôvodu  prechod kompetencií stavebného úradu, ako aj špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a zvyšujúceho sa  počtu zamestnancov 

na spoločnom úrade bolo potrebné Mestu Senec nájsť priestory na fungovanie úradu. Adresa 

pracoviska je Šamorínska 4, 903 01 Senec. Zmluva z roku 2003 a Dodatky č. 1,2 a 3  

k uvedenej zmluve boli zrušené. V tomto bode poslanci schválili novú Zmluvu o zriadení 

spoločného obecného úradu. Návrh zmluvy je taktiež súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 8  

Dňa 13. 11. 2019 sa bude konať dražba spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti 

evidovaných na LV 169. Obec Hrubá Borša má záujem o odkúpenie nehnuteľnosti parcela 

reg. „C“ parc. č. 155 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2, na ktorej sa nachádza 

stavba rodinný dom.  Na uvedenú nehnuteľnosť má predkúpne právo spoluvlastník, ktorý 

uhradil na účet súdneho exekútora  sumu vo výške 4 773,42 Eur a týmto  zabránil predaju 

nehnuteľnosti.   

V tomto bode poslanci schválili zámer odkúpenia  uvedenej nehnuteľnosti,  ktorá by 

v budúcnosti slúžila ako priestor  pre zhodnocovanie odpadu, primárne ale BIO odpadu ako sú 

konáre. V prvom rade bude potrebné pozemok oplotiť a schátralý rodinný dom zbúrať.  

 

K bodu 9  

Obce Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša pripravujú spoločne projekt 

kanalizácie, ktorý je v štádiu prípravy stavebného povolenia  a pre budúce spoločné fungovanie 

chceme spoločne založiť združenie obcí, ktoré bude spravovať minimálne po dobu udržateľnosti 

projekt kanalizácie.  Primárne bude združenie založené na toto ale sekundárne je určené aj na 

ďalšiu spoluprácu. 

V tomto bode poslanci schválili zriadenie združenia obcí „Združenie obcí Kráľová pri Senci – Kostolná 

pri Dunaji – Hrubá Borša“ a  Zmluvu o zriadení združenia obcí a stanovy združenia obcí.  

Zmluva o zriadení a stanovy združenia obcí sú súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 10  

Plánované využitie pozemkov reg. „C“ 225/4, 225/5, 225/6 225/7, 225/8,225/9, 

225/964, 225/965   spoločnosti PLOTON – Rovná ulica. 

Na základe žiadosti starosta spolu s poslancami informoval o PREDBEŽNOM 

zámere majiteľa pozemkov realizovať projekt na vyššie spomenutých parcelách. 

Prebehla debata všetkých zúčastnených, čoho výsledkom bol návrh na zriadenie pracovnej 

skupiny, ktorá by sa touto problematikou zaoberala. Za členov boli navrhnutí Peter Béreš, 

Michal Dekýš, poslanci OZ a starosta. Prvé stretnutie by sa malo uskutočniť  v termíne od 

11.10. do 15.10. 2019   

 

K bodu 11  

MALODUNAJSKO je občianske združenie, ktoré bolo vytvorené za účelom získania štatútu 

MAS  a implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. K realizácií výziev je potrebné 

prevádzkovať kanceláriu s dvoma pracovníkmi, ktorí realizujú samotný chod MAS a jej 

animáciu. Všetky tieto náklady sú pokryté v Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. NFP309190S659. Nakoľko však financie sú realizované formou refinancovania, 

Malodunajsko nedisponuje dostatočným objemom financií, preto požiadalo svojich členov 

z verejného sektora o spoluprácu formou združených prostriedkov, ktoré sa vrátia jednotlivým 

členom po ukončení realizácie stratégie 



 

K bodu 12 

Rôzne: 

a)Poďakovanie BSK – za poskytnutie dotácií pri 3 rôznych projektoch a to: 

-BRDS (bratislavská regionálna dotačná schéma) – Obecný orientačný systém, výsadba 

stromov a LED žiarovky do verejného osvetlenia – 5000,00 Eur 

-Územné dotácie – skladový kontajner na športovisku 2409,00 Eur 

-Participatívny rozpočet – Detské ihrisko Pri lesíku 3500,00 Eur 

b)Chodník Pri lesíku – momentálne sme zrušili súhlas na prečistenie jazierka  

c)Kamerový systém – stĺpy sú osadené – čakáme na samotnú montáž kamier 

d)Orientačný obecný systém – projekt je ukončený, jeden stĺp je poškodený na Hlavnej ulici 

e)Jesenné upratovanie – 12. 11. a 13. 11.  rozmiestnené 3 kontajnery na veľkokapacitný odpad 

f)Detské ihrisko na športovisku – realizácia v tomto týždni 

g)Bezpečnosť na cestách - Vykonali sa nástreky vodorovného dopravného značenia (max. 

povolená rýchlosť 30  a 20 km/h) aj v starej aj novej časti. Budeme ešte doplňovať dopravné 

značenie.  

h)Prebehla brigáda – ulica Pri akadémii a ihrisko Pri lesíku vysadili sme 30 nových stromov 

a nainštalovali sa nové herné prvky na ihrisku  

ch)Prechod pre chodcov pri potravinách (Hlavná ulica) –  predpokladaná realizácia do konca 

roka 

 

K bodu 13 

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

prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

 

 

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

JUDr. Imrich Petheö. 

     zapisovateľ        

          

 

       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                        podpis 

      

 

 

2. Juraj Laky                                                                   podpis  

 



Uznesenie č. 52 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

A)  schvaľuje  

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

a Juraj Laky 

2. program 9.  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:  JUDr. Imrich Petheő 

 

Uznesenie č. 53 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

schvaľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša č. 1/2019 o určení názvu ulíc ma území 

obce Hrubá Borša 

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 54 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

A) schvaľuje : 

dotácie z rozpočtu obce Hrubá Borša pre 

-Poľovnícke združenie SPOLOK, poľovnícky revír Hrubá Borša – Jánovce vo výške  

500,00 Eur, 

-Greenfit s.r.o. vo výške 250,00 Eur 

-Martin Stračina vo výške 250,00 Eur 

 

B) neschvaľuje 

-Marek Lukačovič (nedodržanie článku IV. bod 1. VZN obce Hrubá Borša na poskytnutie 

finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce) 

-Nikola Bučko Adamcová  

-Juraj Laky 

-Jednota dôchodcov Slovenska Hrubá Borša 

(z dôvodu nedodržania podania  termínu ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 55 



 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

schvaľuje : 

Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (Spoločný stavebný úrad v Senci) 

 

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

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

 

Uznesenie č. 56 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

schvaľuje : 

zámer odkúpenia nehnuteľnosti parcela reg. „C“ parc. č. 155 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 859 m2 

 

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

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

 

Uznesenie č. 57 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

schvaľuje:  
na základe ustanovenia § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov: 

A. zriadenie združenia obcí „Združenie obcí Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša“ 

B. Zmluvu o zriadení združenia obcí a stanovy združenia obcí 

 

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

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

 

Uznesenie č. 58 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 06. 11. 2019 

 

schvaľuje : 

Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2019 MAS Malodunajsko 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

JUDr. Imrich Petheö 

     zapisovateľ        

          

 



       

 

               

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Roman Chválník                                                        podpis 

      

 

 

2. Juraj Laky                                                                   podpis  

  

 

 

 


