
    Zápisnica 
z 19. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 15. 06. 2016 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

4. Prevádzkovanie obecného vodovodu a kanalizácie  

5.   Záverečný účet obce za rok 2015 

6.  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným   

      odpadom na území obce Hrubá Borša 

7.   Oplotenie obecného úradu 

  8.   Služba – kosenie, určenie výšky poplatku 

9.   Rôzne: 

      a) Návrh kúpnej zmluvy 

      b) Návrh kúpnej zmluvy 

      c) Návrh nájomnej zmluvy  

      d) Žiadosť od PKO HB, s.r.o. 

      e) Prijatie zamestnanca 

      f)  Deň obce 

  10.  Návrh a schválenie uznesenia 

  11.  Záver 

 

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

nezúčastnil pán František Repaský, ktorý sa ospravedlnil. Prečítaný program bol  jednohlasne 

schválený prítomnými poslancami. Na rokovaní bol prítomný aj pán Ing. Marek Munka, 

konateľ firmy GOLF RESORT Hrubá Borša, s.r.o. . 

 

K bodu 2 
Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 

schválení  poslanci: Maroš Blaho a Bc. Nikoleta Vlahyová  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  
Na začiatku rokovania dostal slovo pán Ing. Marek Munka, konateľ firmy GOLF RESORT 

Hrubá Borša, s.r.o, ktorý oboznámil poslancov s problémami prevádzkovania obecného 

vodovodu a kanalizácie. Spoločnosť GOLF RESORT Hrubá Borša by rada odovzdala 

prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie inej spoločnosti podľa výberu vhodnej ponuky, ktorá 

a má väčšie skúsenosti s uvedenými činnosťami.  

 

 



K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali: 

a) celoročné hospodárenie a Záverečný účet obce Hrubá Borša za rok 2015  

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hrubá Borša za rok 

2015 

c) správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie IV. štvrťrok 2015 

Uvedené materiály poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 

 

K bodu 6 

Poslanci prerokovali návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným 

odpadom, objemným  odpadom na území obce Hrubá Borša od 01. 07. 2016. Materiál je 

súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 7 

Vybudovanie betónového oplotenia na pozemku parc. číslo 62/1 medzi budovou obecného 

úradu a bytovkami so súpisnými číslami 135 a 136, nakoľko starý plot je z pletiva a je už 

rozpadnutý a zarastený rôznymi náletovými kríkmi a drevinami. 

 

K bodu 8 

Zakúpením traktora poslanci schválili poskytovanie novej  služby občanom – kosenie 

zaburinených pozemkov v kat. území Hrubá Borša za poplatok 1 m2 0,15 Eur.  

 

K bodu 9  

Rôzne: 

a)  Kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim: ORAG Slovakia spol. s r. o., Mojmírova 8, 

821 08 Bratislava, IČO: 31 333 630 a kupujúcim Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša č. 73, 

IČO: 00305979 na kúpu nehnuteľností: 

– pozemok parcelné číslo  225/83, parcela registra „C“, k. ú. Hrubá Borša vo výmere 1 071 m2, 

druh pozemku ostatné plochy 

– pozemok parcelné číslo  225/235, parcela registra „C“, k. ú. Hrubá Borša vo výmere 49 m2,  

druh pozemku ostatné plochy. 

 Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro). 

 

b) Kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcimi: Ing. Marek Munka, rod. Munka, nar. 13. 05. 

1974, bytom 925 23 Hrubá Borša 32 a Ing. Alena Munková, rod. Zajacová, nar. 08. 07. 1975, 

bytom Mojmírova 920/8, 821 08 Bratislava a kupujúcim Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša 

č. 73, IČO: 00305979 na kúpu nehnuteľností: 

– pozemok parcelné číslo  217/488, parcela registra „C“, k. ú. Hrubá Borša vo výmere 7 m2,  

druh pozemku záhrada 

– pozemok parcelné číslo  217/487, parcela registra „C“, k. ú. Hrubá Borša vo výmere 20 m2, 

druh pozemku záhrada. 

 Kúpna cena je 1,00 Eur (slovom jedno euro). 

 

c)  Nájomnú zmluvu uzavretú medzi prenajímateľom Obec Hrubá Borša, 925 23 Hrubá Borša 

č. 73, IČO: 00305979  a nájomcom Slovak Telekom, a. s., sídlo Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava, IČO 35 763 469 na pozemok parc. číslo 214/9 o výmere 40 m2 na vybudovanie 

vysielača na dobu určitú do 31. 12. 2026. Výška ročného nájmu je 1 000,00 Eur. 

 

d) Podanie žiadosti od PKO HB s. r.o. Hrubá Borša 59 na prefinancovanie nákladov  

spojených s odstránením závad odpadového potrubia. Poslanci navrhli, aby starosta po 

preštudovaní nájomnej zmluvy poslal odpoveď na uvedenú žiadosť. 



e) prijatie pána Imricha Németha na dohodu o vykonaní práce od 07. 06. 2016 do 31. 10. 2016 a od 

01. 11. 2016 na pracovnú zmluvu a to: na kosenie trávy a údržbu zelene na verejných 

priestranstvách, v cintoríne a v parku a na všeobecné údržbárske práce týkajúce sa chodu obce.. 

 

f) podanie informácie o technicko-organizačnom zabezpečení dňa obce Hrubá Borša dňa  

18. 06. 2016 

 

K bodu 10 

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie. 

 

K bodu 11  

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. Bc. Nikoleta Vlahyová                                       podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


