Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 07. 05. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program
Otvorenie, prečítanie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Pripomienky poslancov
Zmluva na odchyt psov – SBS Defense Pro
Založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Združenie akcionárov
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
7. Zámer – prevod vlastníctva pozemku 280/47 na Obec Hrubá Borša - detské ihrisko
8. Zmena úradných hodín na OcÚ
9. Rôzne
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov ako aj ostatných
prítomných. Na schvaľovaní programu zasadnutia nebol prítomný pán Roman Chválník, ktorý
meškal. K rokovaniu sa pripojil pri bode č. 7. 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 JUDr. Imrich Petheö a za zapisovateľa zápisnice určený
pán PhDr. Jaroslav Naď PhD
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
• Upovedomiť občanov občanov, že budeme mať zmluvu na odchyt psov
Maroš Blaho
• osadiť na križovatku ulíc Golfová a pri Akademii mechanickú zábranu (napr. kvetináče) tak,
aby návštevníci golfového ihriska prichádzali so svojimi autami na parkovisko výlučne
z Jelčanskej ulice
K bodu 5
V tomto bode poslanci schválili zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých
zvierat do karanténnej stanice. Návrh zmluvy je súčasťou zápisnice.
K bodu 6

V tomto bode poslanci schváli založenie združenia „Akcionárov BVS”, ktorej úlohou bude spolupráca
akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pri vzájomnom obhajovaní záujmov menšinových
akcionárov spoločnosti. Cieľom združenia je v rokovaní s majoritným akcionárom a ostatnými
akcionármi nepôsobiacich v združení rokovať o personálnom zastúpení nominantov členov
záujmového združenia v riadiacich a kontrolných orgánoch Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
a v jej dcérskych spoločnostiach. Náklady na založenie záujmového združenia predstavujú 66,00 Eur
na registráciu na ministerstve vnútra.
K bodu 7
Poslanci prerokovali zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti - pozemku parcelné č. 280/47 – ostatná
plocha, vo výmere 350 m2 k.ú. Hrubá Borša na Obec Hrubá Borša za účelom vybudovania detského
ihriska v sume 1,00 Eur.
K bodu 8
Pán starosta navrhol úpravu úradných hodín od 01. 06. 2019. Návrh je súčasťou zápisnice.
K bodu 9
Rôzne:
a )Starosta informoval:
•
•
•
•
•

Multifunkčné ihrisko – momentálne sa začalo s výstavbou
Podaná žiadosť na Úrad vlády na detské ihrisko (na športovisku)
Podaná žiadosť na Environmentálny fond na dotáciu na zateplenie OcÚ
Podaná žiadosť dotáciu na Free wifi zónu
Poskytnutá dotácia od BSK vo výške 5 000,00 Eur na „Orientačný obecný systém“ (smerové
tabule, obstaranie drevín 12 ks a LED žiarovky 110 ks
Jarné upratovanie – 26. – 29. apríl – vynesené 3 ½ kontajnera (po18 m3) – disciplína obyvateľov
zlá nakoľko toto upratovanie má slúžiť na „veľkoobjemový odpad“, ktorý nie je možné bežne
umiestniť do komunálneho odpadu. Vo veľkej väčšine sa v kontajneroch nachádzali kartóny,
krabice, polystyrény, ktoré je možné bežne odovzdať pri každomesačnom zbere separovaného
odpadu.
Platobný terminál na OcÚ – možnosť platby kartou
Nová zamestnankyňa na OcÚ - samostatný referent od 01. 05. 2019
Cyklistické preteky – 11. a 12. máj z Obce Kráľová pri Senci cez Hrubú Boršu do Veľkých Úľan
a späť
Kamerový systém – doplnenie do žiadosti na PPA, čakáme na vyhodnotenie podania ŽoNFP. Aj
v prípade neúspešného podania bude pripravený veľký projekt na celú obec, kde bude snahou
každý rok vybudovať istú časť kamerového systému s ohľadom na finančné možnosti obce.
Uznesenie Obce Jelka o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej
školy Jelka a vytvorenie dočasného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša pre
žiakov 1 až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Hrubá Borša

•

•
•
•
•
•

b) Pripomienky občanov:
•
•
•

p. Izák – navigácia na golfové ihrisko od Jánoviec - či je smerová šípka cez Golfovú ulicu
p. Lampart - návrh na dovoz mantinelov na hokejbal z mestskej časti Podunajské Biskupice.
p. Stračina – funkčnosť našich radarov

•
•

p. Dekýš - rýchlosť na hlavných cestách (návrh osadiť betóny do jazdných pruhov
a mechanicky tým spomaliť vozidlá )
p. Dekýš – otázka na otvorenie Územného plánu

K bodu 10
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval poslancom aj
prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

..............................................
PhDr. Jaroslav Naď PhD
zapisovateľ

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

Overovatelia zápisnice:
1. Maroš Blaho

podpis

2. JUDr. Imrich Petheö
podpis

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2019
A) schvaľuje
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Blaho a JUDr.
Imrich Petheö
2. program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)
B) berie na vedomie:
1. za zapisovateľa: PhDr. Jaroslav Naď PhD.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2019
schvaľuje :
Návrh Zmluvy o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice
medzi poskytovateľom: Defense Pro, s. r. o., zastúpený Mgr. Peter Iró, konateľ, so sídlom
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok a objednávateľom Obec Hrubá Borša, zastúpený Mgr. Ján
Klačko, starosta obce, so sídlom Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2019
A) schvaľuje :
Založenie záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie akcionárov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.
B)schvaľuje :
Stanovy Záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenia akcionárov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2019
schvaľuje :
zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti - pozemku parcelné č. 280/47 – ostatná plocha, vo výmere
350 m2 k.ú. Hrubá Borša na Obec Hrubá Borša za účelom vybudovania detského ihriska v sume 1,00
Eur.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Roman Chválník, Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2019
schvaľuje :
Úradné hodiny Obecného úradu Hrubá Borša 01. 06. 2019
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00 12:30 – 18:00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
07:30 – 12:00

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Roman Chválník ,Juraj Laky, PhDr. Jaroslav Naď PhD., JUDr. Imrich Petheö)

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 07. 05. 2019
berie na vedomie
Uznesenie pod č. 2o.,2019/OZ-2 žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá
Borša do základnej školy Jelka a vytvorenie dočasného spoločného školského obvodu základnej
školy s obcou Hrubá Borša pre žiakov 1. – 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Hrubá Borša

..............................................
PhDr. Jaroslav Naď PhD.
zapisovateľ

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

Overovatelia zápisnice:
1. Maroš Blaho

podpis

2. JUDr. Imrich Petheö

podpis

