Zápisnica
z 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 03. 09. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program
Otvorenie, prečítanie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
VZN Obce Hrubá Borša č. 2/2018 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy
s materskou školou v Čataji
6. Žiadosť Cesty Nitra, a.s.
7. Rôzne
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Zverejnený návrh programu bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Maroš Blaho 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
Na tomto zasadnutí sa zúčastnili aj občania, ktorým pán starosta poskytol priestor na ich
prípadné pripomienky
Pripomienky poslancov a občanov
- poslanci:
* Mgr. Alena Nagyová: kohútik v cintoríne je zalomený, konáre na Hlavnej ulici pred
nehnuteľnosťou Anny Popluhárovej vyzvať k ostrihaniu konárov a riešiť ich nebezpečný plot
* František Repaský: predložiť podklady na fungovanie susedskej hliadky, výstava ovocia
a zeleniny tento rok sa nebude organizovať
- občania:
* Juraj Laky: kontajnerové státie pred bytovkami - nech zainvestuje aj obec na ulici Pri
akadémii s.č. 355, 354, 353 a 352. Starosta – odpoveď: pozemky sú obecné, na ktorých sa
môže vybudovať kontajnerové státie bez investície obce. Uvedené státie by malo vybudovať
bytové družstvo.
* Jaroslav Naď: čo s občanmi, ktorí nemajú zaplatené poplatky za odvoz KO a hádžu do
kontajnerov pred bytovkami? Starosta - všetci poplatníci majú zaplatené poplatky za odvoz
KO. Takže majú nálepky s rokom 2018. Možno to nie sú občania Hrubej Borše.

K bodu 5
V tomto bode poslanci prerokovali VZN Obce Hrubá Borša č. 2/2018 o určení spoločného
školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Čataji
K bodu 6
Žiadosť Cesty Nitra, a.s
K bodu 7
Rôzne
Poslanci boli oboznámení:
a) so správou nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Hrubá Borša
za hospodársky rok 2017
b) so Správou hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie I. a II. štvrťrok
2018.
K bodu 8
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval prítomným aj
poslancom za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

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

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

Overovatelia zápisnice:
1. Maroš Blaho

2. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

podpis

Uznesenie č. 234
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 03. 09. 2018
A) schvaľuje:
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Blaho a Ing. Jozef
Munka CSc
2. zverejnený program 41. 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) berie na vedomie:
1. za zapisovateľku zápisnice Pirošku Vlahyovú
Uznesenie č. 235
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
schválilo:
VZN Obce Hrubá Borša č. 2/2018 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s
materskou školou v Čataji
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. 236
Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 11. 06. 2018
berie na vedomie:
a) Žiadosť Cesty Nitra, a.s.
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Hrubá Borša za
hospodársky rok 2017
c) Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie I. a II. štvrťrok 2018.

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

Overovatelia zápisnice:
1. Maroš Blaho

2. Bcc. Nikoleta Vlahyová

podpis

podpis

