Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 14. 03. 2016

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. 21/7
Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 280/173
Viacročný rozpočet Obce Hrubá Borša na roky 2016, 2017 a 2018
Rôzne
a) vybudovanie petanqueového ihriska
b) verejné osvetlenie
8. Návrh a schválenie uznesenia
9. Záver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa
nezúčastnil pán Ing. Jozef Munka CSc., ktorý sa ospravedlnil. Po prečítaní programu bol tento
jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Mgr. Alena Nagyová 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: 21/7,
druh pozemku – orná pôda,
o výmere 750 m2. do 29. 04. 2016 do 12.00 hod..
K bodu 5
Komisia, zložená z poslancov OZ oznámila výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
( ďalej len OVS ). Predmetom OVS bol predaj 1 pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá Borša.
Ku dňu ukončenia OVS t. j. 04. 03. 2016 do 12.00 bola do podateľne OcÚ doručená 1
ponuka. Uvedená ponuka splnila všetky povinné náležitosti na odkúpenie pozemku.
Úspešnými navrhovateľmi na pozemok registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša,
parcelné číslo 280/173, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 627 m2 sa stali:
Anna Rybanská, rod. Rybanská, nar.: 23. 02. 1981, bytom 972 22 Horné Vestenice č. 14
a Andrej Šúň, rod. Šúň, nar.: 28. 12. 1990, bytom 972 22 Horné Vestenice č. 14.. Cenová
ponuka za 1 m2 je 45,50 Eur.

K bodu 6
Návrh viacročného rozpočtu Obce Hrubá Borša na roky 2016, 2017 a 2018 poslanci obdržali
spolu s pozvánkou. Rozpočet bol vypracovaný v úzkej spolupráci s pánom Štefanom
Benczem, kontrolórom obce. Po podrobnom výklade všetkých príjmových a výdavkových
účtoch pán starosta prečítal Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce Hrubá Borša na roky 2016 – 2018. Poslanci k uvedenému návrhu viacročného
rozpočtu nemali žiadne pripomienky. Návrh rozpočtu a stanovisko kontrolóra je súčasťou
zápisnice.
K bodu 7
Rôzne
a) Vybudovanie petanqueového ihriska
Pán poslanec František Repaský predložil na rokovanie návrh na svojpomocné vybudovanie
petanqueového ihriska v obecnom parku podľa priloženého návrhu. Poslanci s vybudovaním
súhlasili, ale umiestnenie by malo byť situované na iné miesto. Zelená, trávnatá plocha
v parku by mala zostať voľná. Poslanci sa dohodli, že sa pôjdu pozrieť do parku a na mieste
sa rozhodnú o umiestnení ihriska.
b) Verejné osvetlenie
V minulých týždňoch pán starosta s pánom poslancom Marošom Blahom a našim
zamestnancom Jurajom Perneckým navštívili obce, v ktorých už bola zrealizovaná výmena
svetiel na verejnom osvetlení. Pán starosta už mal rokovanie s rôznymi dodávateľmi, ktorí
ponúkali rôzne podmienky (napr. koncesia). Poslanci navrhli, aby sa hľadali ďalšie možnosti,
alebo aby sa vymieňali svetlá postupne podľa jednotlivých ulíc.
K bodu 8
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.
K bodu 9
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. Mgr. Alena Nagyová

podpis

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 14. 03. 2016
A./ schválilo:
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Alena Nagyová
a Bc. Nikoleta Vlahyová
2. program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
B./ zobralo na vedomie:
1. za zapisovateľku zápisnice Pirošku Vlahyovú
Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 14. 03. 2016
schválilo:
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 29. 04. 2016 do 12.00 hod.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 14. 03. 2016
schválilo:
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné číslo:
280/173, druh pozemku ostatné plochy o výmere 627 m2 Anne Rybanskej, rod. Rybanská,
nar. 23. 02. 1981, bytom 972 22 Horné Vestenice č. 14 a Ing. Andrejovi Šúňovi, rod. Šúň,
nar. 28. 12. 1990, bytom 972 22 Horné Vestenice č. 14, v cene 45,50 Eur za 1 m2.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 14. 03. 2016
schválilo
rozpočet obce Hrubá Borša na rok 2016 bez pripomienok podľa predloženej prílohy
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)

Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 14. 03. 2016
A. zobralo na vedomie
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2016 –
2018 a stanovisko k rozpočtu obce na rok 2016
b) rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2017 – 2018 bez pripomienok
B. ukladá
obecnému úradu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a zákona
o rozpočtovej zodpovednosti zverejniť schválený rozpočet na roky 2016 - 2018 na úradnej
tabuli a na oficiálnej internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 14. 03. 2016
schválilo
neuplatnenie programového rozpočtu obce na rok 2016 a v ďalších rokoch
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Mgr. Alena Nagyová, František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová)

Piroška Vlahyová
zapisovateľka
......................................................
Mgr. Ján K l a č k o
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

1. Mgr. Alena Nagyová

podpis

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

