Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 28. 11. 2016

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. Úprava rozpočtu Obce Hrubá Borša na rok 2016
5. Účasť obce v OOCR “Región Senec”
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša o miestnom poplatku za rozvoj
7. Územný plán obce Hrubá Borša – Zmeny a doplnky č.2
8. Rôzne:
a) kúpne zmluvy
b) rozpočtové provizórium na rok 2017
c) príspevok na Školskú družinu v Kráľovej pri Senci
d) akcie v obecnom parku
e) zaslanie ďalšej výzvy AGRO-GAZON s. r. o. na zaplatenie nedoplatkov z dane
nehnuteľnosti
f) passport dopravného značenia
9. Návrh a schválenie uznesenia
10. Záver
K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Prečítaný
program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Ing. Jozef Munka, CSc. a Mgr. Alena Nagyová a za zapisovateľa
zápisnice určená pani Piroška Vlahyová.
K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že
uznesenia sú splnené resp. sa plnia.
K bodu 4
Na základe odporučenia pána kontrolóra Štefana Benczeho sa pripravil návrh úpravy rozpočtu
na rok 2016, ktorý je súčasťou zápisnice. Uvedený návrh bol poslancami schválený.
K bodu 5
V tomto bode poslanci prerokovali členský príspevok Obce Hrubá Borša vo výške 500,00 Eur
pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu „Región Senec“ na rok 2017.
K bodu 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubá Borša o miestnom poplatku za rozvoj s
účinnosťou od 01. 01. 2017 poslanci schválili. Návrh je súčasťou zápisnice.

K bodu 7
Pán starosta informoval poslancov o potrebe vykonať zmeny a doplnky Územného plánu obce
Hrubá Borša, aby bol aj naďalej vhodným nástrojom na riadenie územného rozvoja obce Hrubá
Borša. V tomto bode poslanci schválili začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu obce Hrubá Borša podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
K bodu 8
Rôzne:
a) prerokovali návrhy:
1. Kúpnej zmluvy uzavretú medzi predávajúcimi: Ing. Marek Munka, rod. Munka, nar. 13. 05.
1974, bytom 925 23 Hrubá Borša 32 a Ing. Alena Munková, rod. Zajacová, nar. 08. 07. 1975, bytom
Mojmírova 920/8, 821 08 Bratislava – Ružinov a kupujúcim Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša
č. 73, zastúpená Mgr. Ján Klačko, starosta obce, IČO: 00 305 979 na kúpu nehnuteľností:
- pozemok parcelné číslo - 217/489, parcela registra „C“, k. ú. Hrubá Borša vo výmere 6 m2,
druh pozemku ostatné plochy
- pozemok parcelné číslo - 217/499, parcela registra „C“, k. ú. Hrubá Borša vo výmere 30 m2,
druh pozemku ostatné plochy.
Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).
2. Kúpnej zmluvy uzavretú medzi predávajúcimi: Ing. Jozef Munka, CSc. rod.Munka, nar. 19.
01. 1941, bytom 925 23 Hrubá Borša 32 a Ing. Mariana Munková, CSc., rod. Ammerová, nar. 29.
06. 1943, bytom Mojmírova 920/8, 821 08 Bratislava
a kupujúcim Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša č. 73, zastúpená Mgr. Ján Klačko, starosta obce,
IČO: 00 305 979 na kúpu nehnuteľností:
- pozemok parcelné číslo 217/102, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša ,vo výmere 8.436 m2,
druh pozemku ostatné plochy,
- pozemok parcelné číslo 217/157, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 5.619 m2,
druh pozemku ostatné plochy,
- pozemok parcelné číslo 217/485, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 3 m2, druh
pozemku ostatné plochy,
- pozemok parcelné číslo 217/501, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 2 m2, druh
pozemku ostatné plochy,
- pozemok parcelné číslo 217/502, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 24 m2,
druh pozemku ostatné plochy,
- pozemok parcelné číslo 225/38, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 9.904 m2, druh
pozemku ostatné plochy.
Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).

3. Kúpnej zmluvy uzavretú medzi predávajúcim: Ing. Jozef Munka, CSc. rod. Munka, nar. 19.
01. 1941, bytom 925 23 Hrubá Borša 32
a kupujúcim Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša č. 73, zastúpená Mgr. Ján Klačko, starosta obce,
IČO: 00 305 979 na kúpu nehnuteľnosti:
- pozemok parcelné číslo 225/54, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša ,vo výmere 145 m2, druh
pozemku ostatné plochy.
Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).
4. Kúpnej zmluvy uzavretú medzi predávajúcimi: Ivana Csáderová, rod. Šašinová, nar. 19. 11.
1970, bytom Púpavová 691/41, 841 04 Bratislava – Karlova Ves a Robert Csáder., rod. Csáder,
nar. 07. 05. 1968, bytom Púpavová 691/41, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
a kupujúcim Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša č. 73, zastúpená Mgr. Ján Klačko, starosta obce,
IČO: 00 305 979 na kúpu nehnuteľností:
- pozemok parcelné číslo 217/244, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša ,vo výmere 54 m2, druh
pozemku ostatné plochy,

- pozemok parcelné číslo 217/436, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 36 m2, druh
pozemku ostatné plochy,
- pozemok parcelné číslo 217/437, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 17 m2, druh
pozemku záhrady,
- pozemok parcelné číslo 217/451, parcela registra "C", k. ú. Hrubá Borša, vo výmere 126 m2,
druh pozemku ostatné plochy.
Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro).
Všetky návrhy kúpnych zmlúv sú súčasťou zápisnice.

b) Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové provizórium obce Hrubá Borša do
31. 03. 2017.
c) Obec Kráľová pri Senci z vlastných podielových daní dopláca na všetky deti navštevujúce
Školskú družinu pri Základnej škole Kráľová pri Senci. Výška poplatku hradená rodičmi je vo
výške 15,00 Eur a 17,00Eur. Obec Kráľová pri Senci zvyšuje tento poplatok od 1.1.2017 o
ďalších 15,00 Eur a 17,00 Eur. Na základe predložených podkladov Obce Kráľová pri Senci
poslanci schválili príspevok za každé dieťa navštevujúce Školskú družinu pri Základnej škole
Kráľová pri Senci s trvalým pobytom dieťaťa v obci Hrubá Borša vo výške 10,00 Eur na
každý mesiac. Príspevok bude odvedený na účet Obce Kráľová pri Senci na základe
predloženého menného zoznamu detí, ktorý základná škola zašle najneskôr do 5-teho dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca a príspevok bude uhradený do 15-teho dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
d) akcie
- 10. 12. 2016 od 15.00 hod. Mikuláš. Odovzdanie mikulášskych balíčkov pre deti a zábava
s animátormi.
- 17. 12. 2016 od 11.00 hod. Vianočné trhy s podávaním vianočnej kapustnice zadarmo.
- 05. 01. 2017 od 18.00 hod. Novoročný prípitok
Všetky akcie búdu v obecnom parku.
e) Poslanci schválili zaslanie ďalšej výzvy AGRO-GAZON s. r. o. na zaplatenie
nedoplatkov dane z nehnuteľnosti. V prípade neuhradenia nedoplatkov poslanci žiadajú
poveriť obecného právnika pána JUDr. Czibulu na začatie exekučného konania.
f) V rámci bezpečnosti občanov sa vykoná v obci passport dopravného značenia, ktorý
zahŕňa zakreslenie aktuálneho stavu dopravného značenia, zapracovanie návrhov a zmien
a pripomienkovanie dopravného inšpektorátu.
K bodu 9
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.
K bodu 10
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval prítomným
poslancom za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

..............................................
Piroška Vlahyová
zapisovateľka

......................................................
Mgr. Ján K l a č k o
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

1. Ing. Jozef Munka, CSc.

podpis

2. Mgr. Alena Nagyová

podpis

