Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 05. 10. 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. Územný plán obce Hrubá Borša – Zmeny a doplnky č. 1
5. Vyhodnotenie VOZ na predaj pozemku
6. Rôzne:
a) Verejne osvetlenie
b) Grantový program- Športujem rád a bezpečne
c) Jesenné upratovanie – 06.- 08. 11. 2015
d) Prijatie daru
7. Návrh a schválenie uznesenia
8. Záver.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov Rokovania sa
nezúčastnili pani Mgr. Alena Nagyová a pán František Repaský, ktorí sa ospravedlnili. Po
prečítaní 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 Bc. Nikoleta Vlahyová, 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 tomto bode poslanci prerokovali Územný plán obce Hrubá Borša – Zmeny a dodatky č. 1.
Všetky písomné podklady poslanci obdržali spolu s pozvánkou, ktoré sú aj súčasťou
zápisnice.
K bodu 5
Vyhodnotenie VOZ na predaj pozemku. Nakoľko nebola doručená ponuka, obecné
zastupiteľstvo navrhlo predĺženie termínu podania ponuky za predaj pozemku vo vlastníctve
Obce Hrubá Borša na pozemok registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné
číslo: 280/173, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 627 m2. do 30. 10. 2015 do 12.00
hod.
K bodu 6

Rôzne
a) Verejne osvetlenie – starosta informoval poslancov o možnostiach modernizácie verejného
osvetlenia so zámerom úspor energií.
b) Obec Hrubá Borša v spolupráci s rodičmi detí podá žiadosť o finančný príspevok vo výške
3 000,00 Eur na grantový program Športujem rád a bezpečne – detský fond Nadácia pre deti
Slovenska, programová oblasť – Voľný časť s cieľom podporovať pravidelný pohyb detí a
mladých ľudí , podporovať kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času s dôrazom na ich
bezpečnosť.
c) Jesenné upratovanie – 06.- 08. 11. 2015. V obci budú rozmiestnené 3 kusy
veľkoobjemových kontajnerov.
d) schválenie Darovacej zmluvy medzi darcom pánom Marošom Blahom a Obcou Hrubá
Borša. Predmetom darovania je zváračka značky Fronius MAX.
K bodu 7
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.
K bodu
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. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

