Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 09. 09. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, prečítanie schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
4. Posedenie s dôchodcami
5. Rôzne:
a) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly k 31. 03. 2015
b) Úver VUB na prístavbu MŠ
c) Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov
d) Športové centrum Hrubá Borša
e) Plán akcií a podujatí do 31. 12. 2015
f) Pohreb pani Ivice Deákovej
6. Návrh a schválenie uznesenia
7. Záver.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a prečítal
program rokovania. Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Ing. Jozef Munka CSc. a Mgr. Alena Nagyová, 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
V rámci mesiaca „Úcty k starším“ zorganizuje OcÚ dňa 24. 10. 2015 posedenie s dôchodcami
(občania s trvalým pobytom 60 a viac ročný – 94 občanov) so slávnostným obedom
a olovrantom. V rámci posedenia bude každému odovzdaný príspevok vo výške 10,00 Eur.
Uvedený príspevok si na obecnom úrade môžu prevziať aj tí dôchodcovia, ktorí sa
nezúčastnia posedenia a to denne podľa stránkových hodín do 30. 11. 2015. Neprevzaté
príspevky sa vložia do pokladne obce.
K bodu 5
Rôzne
a) poslanci boli oboznámení so správou o výsledku následnej finančnej kontroly k 31. 03.
2015, ktorú predložil pán Štefan Bencze, kontrolór obce.

b) starosta informoval poslancov, že najneskôr do 15. 09. 2015 by mal dodávateľ prístavby
Materskej školy Hrubá Borša firma FAGUS SK s. r. o. mať na účte finančné prostriedky
podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 472/2015/UZ vo výške 100 000,00 Eur. Pravidelné
mesačné splátky počnúc dňom 20. 09. 2015 do 20. 05. 2020 vrátane, vždy 20-teho dňa
príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1 724,00 Eur, s výnimkou poslednej splátky dňa
20. 06. 2020, ktorá je vo výške 1 732,00 Eur.
c) poslanci schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšej ponuky na
prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Hrubá Borša, evidovaných na Okresnom úrade
Senec – katastrálny odbor vedenej na LV číslo 1 ako parcely registra „C“
parc. číslo 214/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6 268 m2;
parc. číslo 217/27, druh pozemku orná pôda, o výmere 354 m2;
parc. číslo 217/28, druh pozemku ostané plochy, o výmere 5843 m2;
parc. číslo 194/20, druh pozemku orná pôda, o výmere 20879 m2;
parc. číslo 206/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 1 900 m2;
parc. číslo 206/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185 m2, ktoré sú vo
vlastníctve Obce Hrubá Borša.
Uvedené pozemky úžíva spoločnosť Corporex s. r. o., pán Ing. Agárdi. Medzi obcou Hrubá
Borša a doterajším užívateľom nie je podpísaná zmluva o nájme. OZ ukladá starostovi
písomne vyzvať, aby nepokračoval v hospodárení na spomenutých pozemkov. Podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov sú súčasťou zápisnice.
d) Športové centrum Hrubá Borša na pozemku parc. č. 217/165 ostatné plochy – po
oboznámení sa so zámerom, poslanci schválili architektonickú štúdiu.

e) Plán akcií a podujatí do 31. 12. 2015









Nohejbalový turnaj - 12. 09. 2015, obecný park
Súťaž vo varení gulášu + mini výstava ovocia a zeleniny + pretláčanie rukou
(1. ročník Boršanská ruka) + večer Country kapela - 19. 09. 2015, obecný park
Heloween [tekvicova party] – 02. 10. 2015 o 16.00 hod. v obecnom parku
Mesiac úcty k starším – 24.10.2015, PKO HB
Mikuláš + rozsvietenie vianočného stromčeka – 05. 12. 2015, obecný park
Vianočné trhy + kapustnica – 19. 12. 2015, obecný park
Vítanie deti 2x [ešte aj za rok 2014] medzi 05. 12. 2015 a 19. 12. 2015
Vítanie Nového roka – medzi 02. 01. 2016 a 05. 01. 2016

f) poslanci OZ boli informovaní o nákladoch spojených s pohrebom pani Ivice Deákovej.
Obec si bude v rámci dedičského konania nárokovať náhradu nákladov spojených s jej
úmrtím. Pohreb zabezpečila Obec Hrubá Borša. Náklady na zabezpečenie pohrebu vo výške
596,98 Eur, uloženie zosnulej v dome smútku v Jánovciach 10,00 Eur, daň z nehnuteľnosti za
roky 2012, 2013, 2014 a 2015 vo výške 56,38 Eur, daň za psa za roky 2013, 2014 a 2015
36,00 Eur, faktúra od Slobody zvierat za odchyt 3 psov vo výške cca.150,00 Eur.

K bodu 6
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.

K bodu 7
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. Ing. Jozef Munka CSc.

podpis

2. Mgr. Alena Nagyová

podpis

