Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 01. 02. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie, prečítanie schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Podanie žiadosti o NFP na obecné cesty
Rôzne
a) nákup traktora
b) verejná schôdza
c) policajné kontroly v obci
d) prijatie zamestnanca na dohodu na prácu v obci
e) kontajner na papier
f) zmena termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Návrh a schválenie uznesenia
7. Záver

1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Prečítaný
program rokovania bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: František Repaský a Ing. Jozef Munka CSc., 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
Pán starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Obec by potrebovala financie na vybudovanie obecnej
cesty „pri ihrisku“ parc. č. 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 o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie obecnej
cesty „pri ihrisku“ na parc. č. 216/1.
K bodu 5
Rôzne
a) Nákup traktora – obec by potrebovala kúpiť traktor aj s príslušenstvom (príves, mulčovač,
kosačka, drvička na konáre), čo by uľahčilo udržiavanie zelene v parku, na ihrisku,
v cintoríne, na zelených pásoch a jarkoch . Pri presune materiálu sa používa kára alebo fúrik.
Poslanci navrhli, že pri zostavení rozpočtu by sa malo počítať aj s týmto kapitálovým
výdavkom a starosta by mal spraviť prieskum ceny na traktor aj s príslušenstvom.

b) Poslanci sa dohodli na termíne konania verejnej schôdze na 24. 02. 2016 o 18.00 hod., s tým že
oznam o konaní schôdze sa doručí do každej domácnosti a zverejní sa aj na stránke obce.
c) Starosta informoval poslancov, že požiadal OR PZ v Senci o častejšie kontroly v obci, hlavne
v noci.
d) Poslanci navrhli, aby sa od mája prijal zamestnanca na dohodu na výpomoc pri údržbe zelene
v obci.
e) V obci sú rozmiestnené zberné nádoby na papier. Jedna takáto nádoba bola umiestnená aj pri
ihrisku. Z dôvodu, že sa na tomto mieste začala vytvárať skládka (stavebný materiál, pneumatiky, ....),
tak bola táto zberná nádova premiestnená k novej bytovke.
f) Z dôvodu konania volieb do NR SR dňa 05. 03. 2016 starosta navrhol presunúť termín zasadnutia
OZ na 14. 03. 2016.

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. František Repaský

podpis

