Zápisnica
z 9. zasadnutia (mimoriadne) Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 25. 08. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, prečítanie schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
4. Úver na MŠ
5. Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku p. č. 280/173
6. Návrh a schválenie uznesenia
7. Záver.

K bodu 1
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a prečítal
program rokovania. Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a
schválení poslanci: Bc. Nikoleta Vlahyová a František Repaský, 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 a schválili prijatie úveru podľa zmluvy o
termínovanom úvere č. 472/2015/UZ vo výške 100 000,00 Eur (slovom stotisíc eur) na
financovanie prístavby Materskej školy Hrubá Borša a zabezpečenie úveru podľa uvedenej
zmluvy o termínovanom úvere vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky dlžníka (Obec
Hrubá Borša) a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke medzi dlžníkom
(Obcou Hrubá Borša) a veriteľom (VÚB – banka).
K bodu 5
Komisia, zložená z poslancov OZ oznámila výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
(ďalej len OVS). Predmetom OVS bol predaj 1 pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá Borša.
Ku dňu ukončenia OVS t. j. 03. 07. 2015 do 12.00 nebola do podateľne OcÚ doručená
ponuka. To znamená, že OVS bola neplatná. Poslanci schválili vyhlásenie novej obchodnej
verejnej súťaže na výber najvhodnejšej ponuky za predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá
Borša na pozemok registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné číslo: 280/173,
druh pozemku – ostatné plochy o výmere 627 m2.. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú
súčasťou zápisnice.

K bodu 6
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie.

K bodu 7
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. Bc. Nikoleta Vlahyová

podpis

2. František Repaský

podpis

