Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 06. 03. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, prečítanie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Pripomienky poslancov
Darovacia zmluva – vodovod Záhradnícka ulica
Zmluva o nájme lesného pozemku
Rôzne
Záver

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Zverejnený návrh programu bol program jednohlasne schválený prítomnými
poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Maroš Blaho a Roman Chválník 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
• uskutočnilo sa zasadnutie komisie pre financovanie a rozpočet 04.03.2019, ktorá prerokovala
návrh rozpočtu, výsledkom čoho bolo odporúčanie komisie na schválenie nevrhnutého
rozpočtu obce
• neporiadok a znečisťovanie verejných priestranstiev – prísnejšie sankcionovanie pri
nepokosení pozemkov, hlavne stavebný odpad – lietajúce obaly a fólie
Juraj Laky
• Návrh na stretnutie s riaditeľkou Základnej školy v Kráľovej pri Senci ohľadom
prijímania detí do základnej školy
K bodu 5
V tomto bode poslanci schválili návrh Darovacej zmluvy medzi darujúcim Mgr. Gejza
Varga, nar. 31. 08. 1953, trvalým pobytom Vinohradnícka 20, Senec a obdarovaným Obec
Hrubá Borša, zastúpená Mg. Jánom Klačkom, starostom obce, so sídlom Maloboršanská ulica
73/37, Hrubá Boršavodnej stavby “Súbor rodinných domov, ulica Záhrradnícka I. etapa –

Hrubá Borša druhá časť” stavebný object SO 03 Vonkajší (verejný) vodovod vyhotovenú na
parcele registra C 280/155 a 280/74 k. ú. Hrubá Borša .
K bodu 6
V tomto bode poslanci schválili návrh Zmluvy o nájme lesného pozemku prenajímateľom
Mgr. Gejza Varga, nar. 31. 08. 1953, trvalým pobytom Vinohradnícka 20, Senec a nájomcom
Obec Hrubá Borša, zastúpená Mg. Jánom Klačkom, starostom obce, so sídlom Maloboršanská
ulica 73/37, Hrubá Borša na pozemok registra C č.284/2 lesný pozemok o výmere 7 124 m2, s
tým, že sa mení Článok IV Nájomné. Výška ročného nájmného je 10,00 Eur.
K bodu 7
Rôzne:
a) Starosta informoval:
• Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Čataji sa bude konať dňa 11.04.2019 od 14:00 do
17:00
• Info o účasti poslancov a starostu na veľtrhu v Nitre. Uskutočnené odbery zakalenej
vody a urobené rozbory – zvýšená hladina Fe2 (ale napriek tomu v norme), ktoré
spôsobuje v kombinácii s oxidáciou a dezinfekčným činidlom zakalenie vody
• Rozpočet – Schvaľovanie predbežne na 27.03.2019
• Malá Borša – upravovanie a vyrovnanie nerovnosti smerom na Šamorínsku ulicu
• Podanie žiadosti o dotáciu na detské ihrisko cez úrad vlády vo výške cca. 10.000 EUR
s 25% spolufinancovaním
• Odvoz zeminy od jazera od p. Vargu (najbližšie 2 mesiace)
• Deratizácia povinná v celom BSK od 01.04.2019 do 31.05.2019 – budeme ľudí vyzývať aby si
prišli prevziať otravu
• Bude sa vykonávať nástrek parkovacích miest pred obchodom a prechody pre chodcov
v novej časti
c) Pripomienky občanov:
• p. Vadel – či sa nebude realizovať oprava chodníkov popri Hlavnej ulici – starosta
odpovedal, že najskôr bude zrealizovaný projekt skutočného stavu siete chodníkov
a následne sa určia priority na dobudovanie a opravy chodníkov
• p. Krupka – v obci sa vyskytol pajaseň žliazkatý, ktorý je zdrojom alergénov – popri
Hlavnej ulici smerom na Jánovce – Otázka či sa obec vie postarať o likvidáciu tejto
vegetácie? Starosta odpovedal, že preverí situáciu.
• p. Šúň – ako to bude s dočasnou cestou vedľa lesíka? Starosta odpovedal, že
spoločnosť ktorá vykonáva odvoz materiálu má určené podmienky pre výkon tejto
činnosti.
• p. Pastierik, p. Čierny – spol. Fondex. Prečo ešte nebolo rozhodnuté v územnom
konaní v prípade výstavby bytového domu na Rovnej ulici? Starosta odpovedal, že
toto konanie bolo posunuté vyššiemu odvolaciemu orgánu. Poslanci navrhli stretnúť sa
k predmetnej problematike a prediskutovať ju.
• p. Dekýš – upozornil na znehodnotený bilboard na začiatku Rovnej ulice

K bodu 8
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. Maroš Blaho

podpis

2. Roman Chválnik

podpis

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2019
A) schvaľuje
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Blaho a Roman
Chválník
2. program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)
B) berie na vedomie:
1. za zapisovateľa: Juraj Laky
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2019
schvaľuje :
návrh Darovacej zmluvy medzi darujúcim Mgr. Gejza Varga, nar. 31. 08. 1953, trvale bytom
Vinohradnícka 20, Senec a obdarovaným Obec Hrubá Borša, zastúpená Mg. Jánom Klačkom,
starostom obce, so sídlom Maloboršanská ulica 73/37, Hrubá Borša, týkajúcej sa vodnej
stavby “Súbor rodinných domov, ulica Záhrradnícka I. etapa – Hrubá Borša druhá časť”
stavebný object SO 03 Vonkajší (verejný) vodovod vuhotovenú na parcele registra C 280/155
a 280/74 k. ú. Hrubá Borša .
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2019
schvaľuje :
návrh Zmluvy o nájme lesného pozemku prenajímateľom Mgr. Gejza Varga, nar. 31. 08.
1953, trvalým pobytom Vinohradnícka 20, Senec a nájomcom Obec Hrubá Borša, zastúpená
Mg. Jánom Klačkom, starostom obce, so sídlom Maloboršanská ulica 73/37, Hrubá Borša na
pozemok registra C č.284/2 lesný pozemok o výmere 7 124 m2, s tým, že sa mení Článok IV
Nájomné. Výška ročného nájmného je 10,00 Eur.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, 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.Maroš Blaho

podpis

2. Roman Chválník

podpis

