
    Zápisnica 
z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 05. 09. 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.   Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku parc. č. 21/7 

5.   Rôzne: 

      a) Správa audítora 

      b) Oplotenie obecného úradu a úprava dvora  

      c) Prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie  

      d) Nájomná  zmluva na vybudovanie vysielača 

      e) Osobný automobil 

   6.  Návrh a schválenie uznesenia 

   7.  Záver 

 

K bodu 1 

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

nezúčastnili pán František Repaský a Mgr. Alena Nagyová, ktorí sa ospravedlnili. Prečítaný 

program bol  jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

 

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

schválení  poslanci: Ing. Jozef Munka CSc. 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  

Vyhodnotenie VOS na predaj pozemku.  

Nakoľko nebola doručená ponuka, obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby nebolo schválené 

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
, nakoľko zasadnutia sa zúčastnili len traja poslanci. 

Na ďalšom zasadnutí, sa stanoví ďalší postup. 

 

K bodu 5  

Rôzne: 

a)  Poslanci boli oboznámení so Správou nezávislého audítora – audit finančných výkazov 

účtovnej závierky za hospodársky rok 2015 Obec Hrubá Borša a Dodatkom správy audítora – 

O overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2015 

 



b) Vybudovaním betónového oplotenia na pozemku parc. číslo 62/1 medzi budovou obecného 

úradu a bytovkami so súpisnými číslami 135 a 136 sa zväčšil dvor, na ktorom bolo potrebné 

urobiť terénne úpravy, ktoré boli zrealizované bezplatne so spoločnosťou ORAG Slovakia 

(stroje, materiál). Taktiež zemné práce a časť materiálu na vybudovanie parkoviska pri MŠ 

boli vykonané s uvedenou spoločnosťou. Týmto sa ušetrili značné finančné prostriedky obce. 

 

c) Na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva  boli poslanci oboznámení s problémami 

prevádzkovania obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosť GOLF RESORT a. s. Hrubá 

Borša, ktorá by rada odovzdala prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie inej spoločnosti.  

Momentálne sa spracúva dokumentácia, potrebná na odovzdanie spomenutého diela. 

 

d) Pán starosta informoval poslancou, že už bola podpísaná Nájomná zmluva s 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.  

 

e) Obec Hrubá Borša na základe žiadosti, ktorá bola zaslaná dňa 12. 04. 2016 na Ministerstvo 

vnútra SR o bezplatné pridelenie vyradeného motorového vozidla prijala dar od darcu 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR a to osobné vozidlo Škoda 

OCTAVIA, striebornej metalízy, rok výroby 2005. Obec prihlásila vozidlo do evidencie 

(technický preukaz), zaplatila zákonnú poistku a STK, EK, vymenila pneumatiky a zakúpila 

plechové disky. K uvedenému automobilu sa namontovalo ťažné zariadenie a zakúpil sa 

prívesný vozík. 

 

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. Ing. Jozef Munka CSc.                                                podpis 

      

 

 

2. Bc. Nikoleta Vlahyová                                       podpis  

 


