Zápisnica
z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 15. 01. 2018

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 a občanov
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
6. Plán akcií a podujatí v obci Hrubá Borša v roku 2018
7. Názvy ulíc
8. Kanalizácia v obci Hrubá Borša
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa
nezúčastnila pani Mgr. Alena Nagyová, ktorá sa ospravedlnila. Prečítaný program bol
jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Maroš Blaho a František Repaský, 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
Pripomienky poslancov a občanov
- poslanec Maroš Blaho
* vykonávať kontroly poriadku na staveniskách
- poslanec František Repaský
* výmena dopravného zrkadla v blízkosti parku
* zriadenie druhej autbusovej zastávky
* postup pri zriadení zberného dvora
* vysielač od Telekomu
- občan Vladimír Dobrovič
* rozvoj obce – veľká výstavba, ale infraštruktúra sa nebuduje (podmienky pre developerov)

K bodu 5
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili návrh „Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hrubá Borša v roku 2018”. Najbližšie zasadnutie bude 05. 03. 2018 a vždy prvý pondelok v
mesiaci. júl a august voľno. Plán je súčasťou zápisnice.

K bodu 6
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili návrh „Plán akcií a podujatí v obci Hrubá
Borša na rok 2018. O jednotlivých akciách bude každá domácnosť informovaná formou
letákov, plagáty budú vyvesené vo vývesnej tabuli a na webe, taktiež aj vyhlásením
v miestnom rozhlase. Návrh je súčasťou zápisnice.
K bodu 7
Pán starosta oboznámil poslancov s návrhmi, ktoré poslali občania. Návrhy sú spracované
v tabuľke. V najbližšom termíne sa stretne komisia (termín stretnutia sa dohodne) na
pracovnom stretnutí, na ktorom vyberú najvhodnejšie názvy pomenovania ulíc. Na základe
predložených návrhov obecné zastupiteľstvo schváli názvy ulíc a verejných priestranstiev
všeobecne záväzným nariadením.
K bodu 8
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši odporúča starostovi obce začať s prípravou aktuálnej
dokumentácie pre prípravu budovania kanalizácie v obci Hrubá Borša v spolupráci s obcami
Kráľová pri Senci a Kostolná pri Dunaji (podrobné zameranie územia – polohopis a výškopis,
posúdenie EIA).
Vstupné náklady obce budú približne – projektová dokumentácia cca. 50.000,00 Eur
(oprávnený náklad). Spolufinancovanie projektu 5%.
K bodu 9
Rôzne:
- zmena zaradenia obce Hrubá Borša z poštového obvodu Pošty Jelka do poštového obvodu
Pošty Kráľová pri Senci
- termín jarného upratovania v obci je 23. 03. – 26. 03. 2018
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. Maroš Blaho

podpis

2. František Repaský

podpis

Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 15. 01. 2018
A) schválilo:
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Blaho a František
Repaský.
2. program 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
B) zobralo na vedomie:
1. za zapisovateľku zápisnice Pirošku Vlahyovú
Uznesenie č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 15. 01. 2018
schválilo:
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2018
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 15. 01. 2018
schválilo:
Plán akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na rok 2018
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 205
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 15. 01. 2018
vzalo na vedomie:
A) návrhy pomenovania ulíc zaslané občanmi
B) zmena zaradenia obce Hrubá Borša z poštového obvodu Pošty Jelka do poštového obvodu
Pošty Kráľová pri Senci
C) termín jarného upratovania v obci je 23. 03. – 26. 03. 2018
Uznesenie č. 206

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 15. 01. 2018
A: schválilo:
prípravu dokumentácie pre budovanie kanalizácie v obci Hrubá Borša v spolupráci s obcami
Kráľová pri Senci a kostolná pri Dunaji
B:vzalo na vedomie:
vstupné náklady obce budú približne – projektová dokumentácia cca. 50.000,00 Eur
(oprávnený náklad). Spolufinancovanie projektu 5%.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)

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

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

Overovatelia zápisnice:

1. Maroš Blaho

podpis

2. František Repaský

podpis

