Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 14. 12. 2016

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. Dodatok č. 1 k VZN Obce Hrubá Borša o miestnom poplatku za rozvoj
5. Žiadosť o zrevidovanie nájomnej zmluvy (návrh)
6. Rôzne:
a) Rozhodnutie č. podania C-65/2016FIA
b) Výpoveď zo Zmluvy o vkladovom účte
c) Pasportizácia dopravného značenia
7. Návrh a schválenie uznesenia
8. Záver
K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa
nezúčastnila pani Mgr. Alena Nagyová, ktorá sa ospravedlnila. Prečítaný program 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 Bc. Nikoleta Vlahyová a 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 návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia
obce Hrubá Borša o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01. 01. 2017. Návrh je
súčasťou zápisnice.
K bodu 5
V tomto bode poslanci vzali na vedomie návrh žiadosti od PKO HB s.r.o., so sídlom Hrubá
Borša 59 o zrevidovanie nájomnej zmluvy.
K bodu 6
Rôzne:
a) Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor zaslal Rozhodnutie č. C-65/2016-FIA, v ktorom
schvaľuje prevod pozemku parcela registra „E“ parc. č. 216 – orná pôda o výmere 936 m2 do
vlastníctva Obce Hrubá Borša. Na základe námietky Obce Hrubá Borša sa dňa 24. 11. 2016
zvolalo zasadnutie komisie, na ktorom sa prerokovala zmena údajov ROEP-u.
Na uvedenom pozemku je postavený rodinný dom so súpisným číslom 38, na ktoré bolo
vydané stavebné povolenie (10.05. 1956) aj rozhodnutie povolenia užívať budovu (14. 03.

1962). Stavebníkmi boli Ján Stranovský a a manž. Helena, rod. Mikócziová. V rámci ROEP-u
dňa 09. 11. 2011 pán Ján Stranovský (syn) žiadal o vyriešenie vlastníctva k pozemku. Našla
sa aj fotokópia kúpnej zmluvy zo dňa 13. 11. 1957. Fotokópia rozhodnutia je súčasťou
zápisnice.
b) Poslanci boli informovaní o výpovedi zo Zmluvy o vkladovom účte, ktorý bol zriadený 22.
07. 2003. Finančné prostriedky budú prevedené na účet obce 1200 177 956/0200.
c) Pán starosta informoval poslancov o zahájení prác na pasportizácii dopravného značenia v
obci.
K bodu 7
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.
K bodu 8
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. František Repaský

podpis

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

