
    Zápisnica 
zo 17. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 04. 04. 2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie, prečítanie, schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

4. Nákup malotraktora 

  5.   Rôzne 

        a) výstavba ihriska podľa projektu GYM § JUMP 

        b) schválená dotácia od BSK  

        c) jarné upratovanie 

        d) výkup papiera 

        e) deratizácia v obci 

        f) vysielač 

        g) žiadosť o odkúpenie pozemku 

  6.  Návrh a schválenie uznesenia 

  7.  Záver 

 

K bodu 1 
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Rokovania sa 

nezúčastnil pán František Repaský, ktorý 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: Maroš Blaho a Ing. Jozef Munka CSc. 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  
Poslanci prerokovali nákup komunálneho traktora s príslušenstvom ( rozmetadlo, radlica na 

sneh, náves, ramenový mulčovač ) na celoročnú údržbu obecných chodníkov,  zelených plôch, 

ihriska. Dodávateľ na dodanie traktora  bude vybratý podľa najnižšej ponuky  v elektronickej 

aukcii maximálne do výšky 45 000,00 Eur s DPH. Financovanie vo výške 25 000,00 Eur bude 

z vlastných zdrojov a 20 000,00 Eur z investičného úveru, ktorý by sa splácal 36 mesiacov 

podľa predloženej ponuky. 

Uvedený úver by bol čerpaný z VÚB banky. Prieskum na čerpanie investičného úveru v iných 

peňažných inštitúciách sa nerobil, nakoľko všetky účty máme zriadené vo VÚB banke 

a  v uvedenej banke už jeden úver máme.  Zabezpečenie úveru by bolo vo forme  podpísania 

blankozmenky medzi dlžníkom (Obcou Hrubá Borša) a veriteľom (VÚB – banka). Starosta 

oboznámil poslancov s materiálom: „Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania“ v súlade s § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, 

ktoré vypracoval pán Štefan Bencze, hlavný kontrolór.   
 



 

K bodu 5  

Rôzne: 

a) Výstavba ihriska podľa projektu GYM § JUMP sa už realizuje. Športové náradie – 

trampolína, lanová stena, hrazda, kladina a pníky sú úž zakúpené. Terénne, výkopové práce 

a dodanie štrku poskytla bezplatne firma OragSlovakia. 

 

b) Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 obci schválili dotáciu 

vo výške 4 000,00 Eur na  detské ihrisko – herná zostava pre deti materskej školy a zvyšok 

ceny 906,46 Eur sa uhradí z poplatkov  za dochádzku MŠ.  

 

c) Jarné upratovanie sa uskutoční v  dňoch 09. 04. 2016 a 10. 04. 2016. V našej obci budú 

umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery. Aj tento rok bude zabezpečený veľkokapacitný 

kontajner, do ktorého je možné uložiť pokosenú trávu. 

 

d) Pre veľký záujem občanov bude výkup starého papiera dňa 16. 04. 2016. 

 

e) Obec zabezpečila nástrahy proti škodlivým hlodavcom, ktoré si môžu občania bezplatne 

vyzdvihnúť na Obecnom úrade Hrubá Borša od 06.04.2016 – 06. 05. 2016. 

 

f) Poslanci schválili umiestnenie vysielača v „lapoši“ na pozemku parc. č. 214/2 k. ú. Hrubá 

Borša s tým, že sa  geometrickým plánom vytýči časť pozemku, ktorý bude predmetom nájmu 

v nájomnej zmluve. Vyhotovenie a schválenie nájomnej zmluvy bude až po vyhotovení 

geometrického plánu.  

 

g) Na základe žiadosti pána Ing. Jozefa Munku, CSc. o odkúpenie pozemku poslanci navrhli 

zameniť pozemky a to:  

- časť pozemku na parc. č. 225/37 (treba vyhotoviť nový geometrický plán) na vybudovanie 

novej autobusovej zastávky. 

- časť pozemku na parc. č. 225/122 a  225/81(treba vyhotoviť nový geometrický plán) na 

vybudovanie nového chodníka 

- za pozemok na parc. č. E 207/8. 

Po vyhotovení nových geometrických plánov by sa schválila zámenná zmluva. 

 

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. Maroš Blaho                                             podpis 

 

 

 

2. Mgr. Jozef Munka CSc.                             podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


