Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 29. 04. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
4. Žiadosť o zmenu údajov v nájomnej zmluve
5. Doplnenie údajov v kúpnej zmluve
6. Trafostanica pri cintoríne
7. Zasadnutia OZ
8. Rôzne
9. Návrh a schválenie uznesenia
10. Záver
K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a prečítal
program rokovania. Rokovania sa nezúčastnila pani Mgr. Alena Nagyová, ktorá sa
ospravedlnila. 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 Maroš Blaho, 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 základe žiadosti pána Františka Repaského poslanci schválili zmenu údajov v nájomnej
zmluve zo dňa 30. 09. 2013 (požiarna zbrojnica ako stavba so súpisným číslom 59) formou
dodatku. Od 16. 05. 2015 sa stane nájomcom PKO HB s. r.o., v zast. Rozáliou Čelkovou,
konateľ (len zmena názvu spoločnosti). Pri tomto bode poslanci žiadajú predložiť otváracie
hodiny od 16. 05. 2015.
K bodu 5
Na základe žiadosti pána Ondreja Papa poslanci schválili, aby na kúpnej zmluve pri predaji
pozemku registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné číslo: 280/177, druh
pozemku – ostatné plochy o výmere 516 m2 bola uvedená ako kupujúca aj manželka Ing.
Jana Papová, rod. Miksová, nar. 08, 12. 1970, bytom Inovecká 3, Senec. Poslanci zrušili
uznesenie č. 26 zo dňa 04. 03. 2015 a schválili nové uznesenie.
K bodu 6
Západoslovenská distribučná a. s. zaslala žiadosť na odsúhlasenie zriadenia vecného bremena
a kúpy pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá Borša. Jedná sa o pozemok v cintoríne, kde sa

bude budovať tranfostanica. Pozemok by mal mať rozlohu cca 23 m2 pre plánovanú
trafostanicu na parc. č. 190 a zriadenie vecného bremena pre káblové vedenie, ktoré má byť
umiestené v zemi na pozemku parc. č. 191/1. Schválenie predaja pozemku a zriadenie
vecného bremena sa presúva na ďalšie zasadnutie.

K bodu 7
V tomto bode poslanci schválili, že zasadnutia OZ budú vždy prvý pondelok v mesiaci. Júl
a august je voľno.
K bodu 8
V bode „Rôzne“ starosta informoval poslancov:
a) stavanie mája 1.5.2015 a program
K bodu 9
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenia.
K bodu 10
Nakoľko na rokovaní boli prerokované všetky body, pán starosta poďakoval prítomným
poslancom za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
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