Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 07. 12. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie, prečítanie schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 280/173
Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 21/7
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša o dani z nehnuteľností, o miestnych
daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od
01. 01. 2016
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
8. Rozpočtové provizórium k 31. 03. 2016
9. Rôzne
a) Úprava smernej časti, ktorými sa mení ÚPN obce Hrubá Borša
b) Odmena kontrolórovi obce
c) Podanie žiadostí o dotáciu
d) Umiestnenie vysielača
e) Vianočné posedenie
f) Vianočné trhy
g) Novoročné stretnutie
h) Termín zasadnutí OZ
ch) Stratégia miestneho rozvoja a plánovania
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa
nezúčastnil pán František Repaský, ktorý sa ospravedlnil. 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: Ing. Jozef Munka 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
Vyhodnotenie VOS 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 08. 01. 2016 do 12.00
hod..
K bodu 5
Vyhodnotenie VOS 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: 21/7, druh pozemku – orná pôda, o výmere 750 m2. do 08. 01. 2016 do 12.00 hod..
K bodu 6
V tom bode poslanci prerokovali a schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša
o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady od 01. 01. 2016
K bodu 7
Na základe predloženého materiálu od kontrolóra obce pánom Štefanom Benczem poslanci
schválili „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrubá Borša na 1. polrok 2016.
K bodu 8
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové provizórium obce do 31. 03. 2016.
K bodu 9
Rôzne
a) Obec Hrubá Borša podala žiadosť o bezodplatný prevod pozemkov Slovenským pozemkovým
úradom, na ktorých sú vybudované a plánujú sa vybudovať obecné komunikácie a cyklotrasy. Na
základe uvedeného Slovenský pozemkový fond žiada o zakreslenie miestnych komunikácií
a cyklistických trás, vymedzených v textovej časti platného „ÚPN obce Hrubá Borša – Zmeny
a doplnky č. 1“ v kapitole B9 a B12 ako verejnoprospešné stavby, a to za účelom ich identifikácie
v katastrálnej mape. Uvedené zakreslenie je vykonané do výkresu č. 3 – Výkres riešenia
verejného dopravného vybavenia.
b) Poslanci OZ schválili pánovi kontrolórovi Štefanovi Benczemu odmenu za 1. polrok 2015
vo výške 30%.
c) 1. Pán starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadostí o dotáciu. Obec by
potrebovala financie na vybudovanie obecnej cesty „pri ihrisku“ par. c. 216/1 a ďalej na
rekonštrukciu ešte dvoch obecných komunikácií na parc. č. 228/1 a 294. Tak isto potrebuje
dobudovať v obci chodníky, ktoré sú potrebné pri realizácii prechodov pre chodcov.
Poslanci schválili podanie žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska, s parkovaním a so
šatňou.
2. Kamerový systém – podanie žiadosti o NFP
V rámci rozvoja bezpečnosti v našej obci poslanci OZ prerokovali a schválili podanie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na digitálny kamerový system. Na mape obce poslanci vyznačili
body, kde by mali byť umiestnené kamery. Mapa je súčasťou zápisnice.
d) Poslanci navrhli umiestniť vysielač od spoločnosti Slovak Telekom na pozemku parc. č.
214/2, ktoré je vo vlastníctve obce. Pán starosta na stretnutí vo štvrtok (10.12.2015) navrhne
uvedený pozemok.
e) Tak ako po ostatné roky sa aj tento rok uskutoční vianočné posedenie zamestnancov. Tento
rok navrhol pán starosta, aby na posední boli aj poslanci OZ. Posedenie bude 14. 12. 2015
o 17.30 hod..

f) Vianočné trhy budú 19. 12. 2015 od 11.00 hod. v miestnom parku, kde sa bude podávať
kapustnica zdarma. Rodičia detí budú predávať ikebany, zákusky a varené víno.
g) Novoročné stretnutie s občanmi sa uskutoční v parku dňa 05. 01. 2016 o 18.00 hod., kde sa
spoločne oslávi nový rok s podávaním vareného vína.
h) Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016 budú každý prvý pondelok v mesiaci.
Januárové zasadnutie bude 11. 01. 2016. o 18.00 hod.
ch) Pre jednotné a zrozumiteľné smerovanie miestneho rozvoja, stratégie a plánovania obce
Hrubá Borša na roky 2016-2018 sa OZ rozhodlo pre zostavenie kľúčových bodov, ktoré je
potrebné rozvíjať:
 Vybudovať kanalizačný system
 Vybudovať Kultúrny dom
 Vybudovať viacúčelové športovisko
 Rozvoj bezpečnosti v obci – monitorovací kamerový system, výmena verejného
osvetlenia, dobudovanie chodníkov, obecných ciest, prechodov pre chodcov,
dopravného značenia, dopravných zrkadiel
 Podpora dobudovania infraštruktúry – pošta, škola, predajňa, kaviareň,
 Vybudovanie zberného dvora
K bodu 10
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.
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. Ing. Jozef Munka CSc.

podpis

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

