Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 06. 03. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, prečítanie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Pasport dopravného značenia
Rôzne
Záver

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a občanov.
Prečítaný program bol 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 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
Pripomienky poslancov a občanov
- poslanec František Repaský:
* kedy sa začne stavať vysielač
* kedy sa vykoná orez konárov v parku
* kedy sa uskutoční jarné upratovanie a kde budú rozmiestnené kontajnery
* či bude tento rok zrealizovaná výstavba ihriska na plážový volejbal
K bodu 5
Návrh viacročného rozpočtu Obce Hrubá Borša na roky 2017, 2018 a 2019 poslanci obdržali
spolu s pozvánkou. Poslanci k uvedenému návrhu viacročného rozpočtu nemali žiadne
pripomienky. Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice.
K bodu 6
Po podrobnom výklade všetkých príjmových a výdavkových účtoch pán starosta prečítal
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hrubá Borša na
roky 2017 – 2019. Stanovisko kontrolóra je súčasťou zápisnice.

K bodu 7
Pasport dopravného značenia
Poslanci boli oboznámení s 4. etapou pracovnej verzie – situácia dopravného značenia:
a) Varianta 1 Zóny 30 S rozlíšenými križovatkami
b) Varianta 2 Zóny 30 S nerozlíšenými križovatkami po odstránení značiek.
Poslanci schválili variantu 2. Materiál je súčasťou zápisnice.
K bodu 8
Rôzne:
a) sťažnosť od rodičov na materskú školu. Poslanci aj obecný úrad obdržali dňa 06. 03. 2017
sťažnosť od rodičov na fungovanie materskej školy. Sťažnosť je súčasťou zápisnice.
Pán starosta informoval, že na základe §61 odst. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. (Požiadavka
vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho
pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, u ktorého sa podľa
doterajších predpisov neuplatňovala požiadavka vykonania I. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady, od 01. 01. 2017 áno) bola pani riaditeľka k 31. 12. 2016 odvolaná z funkcie,
nakoľko nevykonala prvú atestáciu a od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017 je poverená riadením.
Z tohto dôvodu Obec Hrubá Borša v mesiaci marec vyhlási výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Hrubá Borša.
b) Žiadosť od PKO HB s r. o. o zrevidovanie nájomnej zmluvy. Starosta informoval, že
obecnému právnikovi sme doručili uvedenú žiadosť a na aprílové zasadnutie bude pripravené
stanovisko.
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. 153
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2017
A) schválilo:
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Alena Nagyová a
Bc. Nikoleta Vlahyová
2. program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,
Bc. Nikoleta Vlahyová)
B) zobralo na vedomie:
1. za zapisovateľku zápisnice Pirošku Vlahyovú
Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2017
schválilo
rozpočet obce Hrubá Borša na rok 2017 bez pripomienok podľa predloženej prílohy
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,
Bc. Nikoleta Vlahyová)
Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2017
A. zobralo na vedomie
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2017 –
2019 a stanovisko k rozpočtu obce na rok 2017
b) rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2018 – 2019 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 2017 - 2019 na úradnej tabuli
a na oficiálnej internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 03. 2017
schválilo:
Variantu 2 Zóny 30 S nerozlíšenými križovatkami po odstránení značiek.

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr. Alena Nagyová, František Repaský,
Bc. Nikoleta Vlahyová)

Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 06. 02. 2017
vzalo na vedomie:
sťažnosť od rodičov na vedenie materskej školy

.....................................
Piroška Vlahyová
zapisovateľka

......................................................
Mgr. Ján K l a č k o
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
1. Mgr. Alena Nagyová

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

podpis

