Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 15. 01. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
4. Financovanie „Prístavby Materskej školy Hrubá Borša“
5. Rôzne
6. Návrh a schválenie uznesenia
7. Záver.
K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov, pána kontrolóra a
prečítal program rokovania. Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Bc. Nikoleta Vlahyová a František Repaský,
za zapisovateľa zápisnice pani Piroška Vlahyová.
K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že
uznesenia sú splnené.
K bodu 4
Starosta podal ústnu informáciu o možnostiach financovania „Prístavby Materskej školy
Hrubá Borša.
K bodu 5
Rôzne:
a) vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) žiadosť o jednorázový sociálny príspevok pani Ivici Deákovej. Pán František Repaský zakúpi 2
kusy plynových fliaš z rozpočtu obce, ktoré jej budú odvzdané.
c) podanie žiadosti o dotáciu na úrad vlády na prístavbu MŠ s možnosťou spolufinancovania 5 % 10% z vlastných zdrojov. Odmena za vypracovanie žiadosti je 2 500,00 Eur.
d) spolupráca s firmou AVE SK odpadové hospodárstvo s .r. o., na úseku separovaného zberu
e) nákup novej chladničky do školskej jedálne, nakoľko sa zvýšil počet detí a stará chladnička je
malá
f) ponuka na vypracovanie prezentácie obce na mape SR, kde by boli napr. zakreslené dominanty
obce
g) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Hrubá
Borša. Cena za 1 m2 je 43,00 Eur.
h) platenie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie v roku 2015 v častiach Green Resort
1. etapa a 3. etapa, ktorú Obec Hrubá Borša nadobudla kúpnou zmluvou od spoločnosti ORAGGolfinvest, a. s. Bratislava. Uvedená spotreba bude uhradená spoločnosťou ORAG Slovakia s. r. o.
Bratislava. Tým by sa znížili výdavky obce v rozpočte.
ch) termín nasledujúceho zasadnutia je 10. 02. 2015

K bodu 6
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenia.
K bodu 7
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval prítomným
poslancom a rokovanie ukončil.

...............................................
Zapísala: Piroška Vlahyová
V Hrubej Borši, dňa 15. 01. 2015
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Bc. Nikoleta Vlahyová
overovateľ zápisnice

..............................................
Mgr. Ján Klačko
starosta obce

............................................
František Repaský
overovateľ zápisnice

