Zápisnica
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 05. 03. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program
Otvorenie, prečítanie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Územný plán obce Hrubá Borša
Viacročný rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2018, 2019 a 2020
VZN obce Hrubá Borša č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verených priestranstiev
a číslovanie stavieb v obci Hrubá Borša
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša
9. Kanalizácia v obci Hrubá Borša
10. Rôzne
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa
nezúčastnil pán Ing. Jozef Munka CSc., ktorý sa ospravedlnil. Prečítaný program bol
jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Mgr. Alena Nagyová a Bc. Nikoleta Vlahyová 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
- poslankyňa Mgr. Alena Nagyová
• osadenie spomaľovača na začiatku Rovnej ulice pri vjazde do novej casti
- poslanec František Repaský
• otvorenie toaliet v parku počas celého roka
- občan Michal Dekýš
• vjazd na Golfovú ulicu v smere od Jánoviec – nie je vidno za roh. Obec po preverení
situácie nainštaluje dopravné zrkadlo
• parkovanie s nákladným autom pána Slezáka na Rovnej ulici

K bodu 5
V tomto bode poslanci schválili termín pracovného stretnutia dňa 22. 03. 2018 o 18.00 hod.
v pracovni starostu obce vo veci Územného plánu obce Hrubá Borša - Zmeny a doplnky.
K bodu 6
Materiál - Návrh viacročného rozpočtu Obce Hrubá Borša na roky 2018, 2019 a 2020
predložila pani Piroška Vlahyová, ktorý bol zaslaný poslancom. K uvedenému materiálu
poslanci nemali žiadne pripomienky. Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice.
Po podrobnom výklade všetkých príjmových a výdavkových účtoch pán starosta prečítal
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hrubá Borša na
roky 2018 – 2020. Stanovisko kontrolóra je súčasťou zápisnice.
K bodu 7
Pán starosta zaslal poslancom materiál - návrhu VZN obce Hrubá Borša č. 1/2018
o označovaní ulíc a iných verených priestranstiev a číslovanie stavieb v obci Hrubá Borša.
K návrhu neboli pripomienky.
K bodu 8
V tomto bode poslanci schválili dokument: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Hrubá Borša na roky 2018-2022.
K bodu 9
Pán starosta informoval poslancov o priebehu prípravy projektovej dokumentácie na
kanalizáciu spolu s obcami Kráľová pri Senci a Kostolná pri Dunaji na stavebné povolenie,
ktoré by malo byť hotové v novembri 2018.
K bodu 10
Rôzne
• zmena zaradenia obce Hrubá Borša z poštového obvodu Pošty Jelka do poštového
obvodu Pošty Kráľová pri Senci od 01. 06. 2018
• žiadosť o vyjadrenie od Ing. Andreja Šúňa a Anna Šúňovej , na pozemku ktorých sa
nachádza obecný vodovodný ventil. Poslanci navrhli uvedenú situáciu riešiť s
obecným právnikom
• výmena dopravného značenia v obci je skoro hotová, čaká nás druhá fáza – osadenie
spomaľovačov
• výška pokladničnej hotovosti
K bodu 11
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. Mgr. Alena Nagyová

podpis

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

Uznesenie č. 207
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
A) schválilo:
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Alena Nagyová a Bc.
Nikoleta Vlahyová.
2. program 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
B) zobralo na vedomie:
1. za zapisovateľku zápisnice Pirošku Vlahyovú
Uznesenie č. 208
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
schválilo:
Dokument: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša na roky 2018-2022
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 209
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
schválilo:
rozpočet obce Hrubá Borša na rok 2018 bez pripomienok podľa predloženej prílohy
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 210
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
A. zobralo na vedomie
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2018 –
2020 a stanovisko k rozpočtu obce na rok 2018
b) rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2019 – 2020 podľa predloženej prílohy
B. ukladá
obecnému úradu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ústavného
zákona o rozpočtovej zodpovednosti zverejniť schválený viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020
na úradnej tabuli a na oficiálnej internetovej stránke obce.

Uznesenie č. 211
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
schválilo
VZN obce Hrubá Borša č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verených priestranstiev
a číslovanie stavieb v obci Hrubá Borša
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 212
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
A. vzalo na vedomie
a) priebeh prípravy projektovej dokumentácie na kanalizáciu spolu s obcami Kráľová pri
Senci a Kostolná pri Dunaji
b) zmena zaradenia obce Hrubá Borša z poštového obvodu Pošty Jelka do poštového obvodu
Pošty Kráľová pri Senci od 01. 06. 2018
c) stav výmeny dopravného značenia v obci
d)žiadosť o vyjadrenie od Ing. Andreja Šúňa a Anna Šúňovej , na pozemku ktorých sa
nachádza obecný vodovodný ventil.
e) termín pracovného stretnutia dňa 22. 03. 2018 o 18.00 hod. v pracovni starostu obce vo
veci Územného plánu obce Hrubá Borša - Zmeny a doplnky
B. odporúča
starostovi uvedenú žiadosť riešiť s obecným právnikom
Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 05. 03. 2018
A. ruší
Uznesenie č. 54/08-OZ zo dňa 27. 11. 2008- pokladničná hotovosť od 01. 01. 2009 vo výške
800,00 Eur
B.schválilo
pokladničnú hotovosť od 07. 03. 2018 vo výške 2 500,00 Eur
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)

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

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

Overovatelia zápisnice:
1. Mgr. Alena Nagyová

podpis

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

