
    Zápisnica 
z 12. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 02. 11. 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. Vyhodnotenie VOS na prenájom pozemkov  

5. Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku 

6. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach Obce Hrubá Borša 

7. Rôzne: 

      a) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly za II. štvrťrok 2015 

      b) Úprava Rozpočtu obce Hrubá Borša na rok 2015 

      c) Verejná schôdza 

      d) Vyhlásenie VOS na predaj pozemku 

8. Návrh a schválenie uznesenia 

9. Záver. 

 

 

K bodu 1 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa 

nezúčastnil pán Maroš Blaho, ktorí sa ospravedlnil. Po prečítaní programu 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 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  

Komisia, zložená z poslancov OZ oznámila výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

( ďalej len OVS ). Predmetom OVS bol prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Hrubá 

Borša. Ku dňu ukončenia OVS t. j. 16.10.2015 do 12.00 boli do podateľne OcÚ doručené 2 

ponuky. Obidve ponuky spĺňali všetky  povinné náležitosti na prenájom pozemkov.  

Úspešným navrhovateľom na prenájom pozemkov a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

pozemky registra „C“:  

parc. číslo 214/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6 268 m2; 

parc. číslo 217/27, druh pozemku orná pôda, o výmere 354 m2;  

parc. číslo 217/28, druh pozemku ostané plochy, o výmere 5843 m2; 

parc. číslo 194/20, druh pozemku orná pôda, o výmere 20 879 m2; 

parc. číslo 206/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 1 900 m2; 



parc. číslo 206/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185 m2 

je pán  Ernest Tornyai, SHR , IČO: 22798820, so sídlom Hrubá Borša č. 8, ktorí ponúkol za 1 

m2 0,006 Eur a bezodplatné vykonávanie pravidelnej zimnej údržby miestnych komunikácií 

v termíne od 01.11 do 15. 03..  

 

K bodu 5  

Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku. Nakoľko nebola doručená ponuka, obecné 

zastupiteľstvo navrhlo predĺženie termínu podania 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 m
2.

 do 30. 11. 2015 do 12.00 

hod. 

 

K bodu 6  

V tom bode poslanci prerokovali a schválili Zásady vybavovania sťažností v podmienkach 

Obce Hrubá Borša. 

 

K bodu 7 

Rôzne 

a) poslanci boli oboznámení so správou o výsledku následnej finančnej kontroly – kontrola 

príjmov, výdavkov a finančných operácií, hospodárenie a nakladanie s majetkom 

a majetkovými právami obce, úverovej zaťaženosti a plnenia rozpočtu obce k 30. 06. 2015, 

ktorú predložil pán Štefan Bencze, kontrolór obce ( správa je súčasťou zápisnice).  

 

b) po návrhu opatrení pána kontrolóra Štefana Benczeho poslanci schváli úpravu rozpočtu na 

rok 2015. Upravený rozpočet je súčasťou zápisnice. 

 

c) Poslanci a starosta sa dohodli na predbežnom termíne uskutočnenia verejnej schôdze na 

február 2016. 

 

d) V tomto bode poslanci schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výber najvyššej 

ponuky za predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá Borša a podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na predaj tohto pozemku. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú súčasťou 

zápisnice. 

 

K bodu 8 

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie. 

 

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. František Repaský                                           podpis  

 


