
    Zápisnica 
z 18. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 02. 05. 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. Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 21/7 

5. Nákup osobného automobilu 

  6.   Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

7.   Rôzne 

      a) nákup traktora s príslušenstvom a terminovaný úver od VÚB a.s. 

      b) futbalové ihrisko 

      c) separovaný zber 

  8.  Návrh a schválenie uznesenia 

  9.  Záver 

 

K bodu 1 

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

program 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 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  
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: 21/7,   druh pozemku – orná pôda, 

o výmere 750 m
2
 do 02. 09. 2016 do 12.00 hod.. 

 

K bodu 5  

Pán starosta informoval poslancov o podaní žiadosti na Ministerstvo vnútra SR 

o bezplatné pridelenie vyradeného motorového vozidla  MV SR pre Obec Hrubá Borša.  

Vozidlo by sa využívalo pre potreby obecného úradu a materskej školy  pri preprave 

materiálu alebo osôb. V prípade nepridelenia motorového automobilu poslanci schválil nákup 

nového motorového vozidla do výšky maximálne 11.000 EUR. Nákup by bol hradený z 

vlastných finančných zdrojov s využitím prstriedkov z termínovaného účtu, ktorý by bol 

zrušený.  

 

 



K bodu 6 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - v obci na hlavnej ceste bolo osadených na skúšku  8 ks 

svietidiel 30W. Svietivosť svetiel je veľmi dobrá. Poslanci navrhli osadiť 80 svetiel (na každý 

stĺp) v starej časti obce. Po predložení a preštudovaní podmienok nákupu svetiel by sa 

schválila zmluva aj servisná zmluva, až potom by sa prikročilo k realizácii výmeny svetiel.  

 

K bodu 7  

Rôzne: 

a)  nákup komunálneho traktora s príslušenstvom -  v elektronickej aukcii najnižšiu cenu 

ponúkla firma ŠUPA technika – Marián Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany. Na základe 

Kúpnej zmluvy uzavretej dňa 18. 04. 2016 na dodanie komunálneho traktora s príslušenstvom  

predmet zmluvy by mal byť dodaný od 25. 05. 2016 do 22. 06. 2016. Poslanci schváli ešte 

dokúpenie mulčovača od Obce Kráľová pri Senci. 

VÚB a. s. schválila  úveru vo výške 20 000,00 Eur. Zmluva bude podpísaná začiatkom 

mesiaca jún.  

b) na futbalovom ihrisku sa nachádzajú  2 kusy pôvodných veľkých železných bránok, ktoré 

už neslúžia svojmu účelu. Z tohto dôvodu by sa bránky odstránili a nahradili sa menšími. 

c)  od najbližšieho zberu separovaného odpadu (10. 05. 2016)  bude každá separovaná zložka 

zbieraná separátne, jedným zvozovým autom. Harmonogram zberu zostáva nezmenený. O 

danej skutočnosti a dôležitosti budú občania informovaný formou letáku a oznamom na 

stránke obce. 

 

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  

 

 

 


