Zápisnica
z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 11. 06. 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
Záverečný účet obce Hrubá Borša za rok 2017
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hrubá Borša za
rok 2017
7. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do
orgánov samosprávy obcí
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie
9. Materská škola – rozšírenie kapacity
10. Zabezpečenie školskej dochádzky pre deti neprijaté do ZŠ Kráľová pri Senci
11. Rôzne
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Rokovania sa nezúčastnil pán František Repaský, ktorý sa ospravedlnil. Na
schvaľovaní programu zasadnutia nebola prítomná pani Mgr. Alena Nagyová, ktorá meškala.
K rokovaniu sa pripojila pri bode č. 4. Zverejnený návrh programu 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 Ing. Jozef Munka CSc. 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.
a) Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby medzi poskytovasteľom: Defense Pro, s.r.o. sp
sídlom Klincová ul. Č. 37, 821 08 Bratislava a objednávateľom: Obec Hrubá Borša bola
podpísaná a je zverejnená na webovom sidle aj na úradnej tabuli.

K bodu 4
Na tomto zasadnutí sa zúčastnili aj občania, ktorým pán starosta poskytol priestor na ich
prípadné pripomienky
Pripomienky poslancov a občanov
- poslanci:
bez pripomienok

- občania:
* Michal Dekýš – zastavanosť bytovky na parc. č. 277
K bodu 5
V tomto bode poslanci prerokovali celoročné hospodárenie a Záverečný účet obce Hrubá
Borša za rok 2017. Uvedený materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou a je zverejnený na
webovom sídle obce a úradnej tabuli.
K bodu 6
Pán starosta prečítal odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hrubá
Borša za rok 2017, ktoré je súčasťou zápisnice.
K bodu 7
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné:
a) utvoriť volebné obvody. V obci Hrubá Borša je vytvorený jeden volebný obvod podľa
§166 ods.2 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
b)určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša: 5
poslancov
K bodu 8
Obecné zastupiteľstvo tak isto najneskôr 90 dní pred voľbami určuje v súlade s § 11 ods. 4
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Hrubá Borša takto : 100 %.
K bodu 9
V tomto bode pán starosta informoval poslancov, že bolo podaných 36 žiadostí o prijatie detí
do materskej školy. Len 11 detí nastupuje na povinnú školskú dochádzku. Z tohto dôvodu
navrhol pán starosta prerobiť zasadačku obecného úradu na ďalšiu triedu (trojtriedka).
Zasadačku riešiť dodaním kontajnerových modulov v rozmeroch cca 8,00 m x 3,00 m v počte
2 ks z pravej strany budovy OcÚ. Uvedená stavba bude spojená už existujúcou budovou.
K bodu 10
Po prijatí oznámenia o vyradení Obce Hrubá Borša zo školského obvodu Kráľová pri Senci a
neprijatí detí do prvého ročníka v ZŠ Kráľová pri Senci pán starosta rokoval s Okresným
úradom Bratislava, odbor školstva. Po rokovaniach budú naše deti prijaté do prvého ročníka v
škole v Čataji. Už prebehlo stretnutie s rodičmi, ktorí majú záujem o umietnenie detí do tejto
školy. Spolu ich je 9, z toho 6 na 100%. Pracujeme na riešení dopravy pre tieto deti (Školský
autobus)
K bodu 11
Rôzne
 Kúpna zmluva č. 180651-121444288-KZ_P_TS medzi: Obec Hrubá Borša,
(predávajúci) a Západoslovenská distribučná, a.s., (kupujúci). Uvedená zmluva bola
už prerokovaná dňa 15. 06. 2015 Uznesenie č. 44.
 Trávové ihrisko na malý futbal – 16.06.2018 sa bude klásť trávnik, v poslednom
týždni sa budú betónovať stĺpy na siete
 Deň obce 23.06.2018

K bodu 12
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval prítomným aj
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

2. Ing. Jozef Munka CSc

podpis

podpis

Uznesenie č. 225
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
A) schvaľuje:
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Blaho a Ing. Jozef
Munka CSc
2. program 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc, Bc. Nikoleta Vlahyová)
B) berie na vedomie:
1. za zapisovateľku zápisnice Pirošku Vlahyovú
Uznesenie č. 226
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
berie na vedomie:
a)odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hrubá Borša za
rok 2017
b)Návrh záverečného účtu na rok 2017
Uznesenie č. 227
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
schválilo:
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2017 bez výhrad
2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017:
a) do rezervného fondu sa pridelí 28 537,58 Eur
b) do sociálneho fondu sa pridelí 251,48 Eur
c) do fondu MŠ sa pridelí 4 018,52 Eur
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 228
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
schválilo:
a) podľa §166 ods.2 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie jedného volebného obvodu v obci Hrubá
Borša
b) v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022
určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša: 5 poslancov
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, Bc. Nikoleta Vlahyová)

Uznesenie č. 229
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
určuje:
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Hrubá Borša takto: 100%
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 230
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
A) schválilo:
1. stavebnú úpravu zasadačky obecného úradu s využitím na ďalšiu triedu (trojtriedka) pre deti MŠ
2. zasadačku riešiť dodaním kontajnerových modulov v rozmeroch cca 8,00 m x 3,00 m
v počte 2 ks
B) berie na vedomie:
prijatie detí z Hrubej Borše do prvého ročníka v škole v Čataji
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 231
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
schválilo:
a) Kúpnu zmluvu č. 180651-121444288-KZ_P_TS medzi: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská
ulica 37, 900 50 Hrubá Borša, v zast. starostom obce Mgr. Ján Klačko, IČO: 00305979
(predávajúci) a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zast.
JUDr. Szabolcs Hodosy – vedúci úseku riadenia investícií a Ing. Xénia Albertová – vedúca
riadenia vlastníckych vzťahov IČO: 36 361 518 (kupujúci) na predaj pozemkov kat. ú. Hrubá
Borša, zapísanej na Okresnom úrade Senec – katastrálny odbor, vedenej na LV číslo 1, parc.
registra „C“ parc. čísla - 190/2 o výmere 17 m2, druh pozemku Ostatné plochy a parc. č.
190/3 o výmere 6 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, ktoré vznikli
Geometrickým plánom GEODETI, s.r.o., Priehradná ul. č. 1, 949 01 Nitra, IČO: 36539325,
číslo GP: 215/2016, úradne overený Okresným úradom Senec – katastrálny odbor pod č.
2326/2016 zo dňa 03.11.2016 odčlenením z parcely registra „C“ parc. č.190 o výmere 1536
m2 vodné plochy
b) Predaj predmetných nehnuteľností pre kupujúceho v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c)

v nadväznosti na ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov a so zásadami hospodárenia s majetkom obce Hrubá Borša.

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

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

Overovatelia zápisnice:
1. Maroš Blaho

2. Ing. Jozef Munka CSc

podpis

podpis

