
    Zápisnica 
z 21. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 03. 10. 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. Predaj pozemku parc. č. 21/7 

  5.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša o určení pravidiel času predaja v   

        obchode a času prevádzky služieb na území obce 

  6.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša o číslovaní stavieb v obci Hrubá Borša 

  7.   Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie I. a II. štvrťrok  

        2016 

8.   Rôzne 

     a) Posedenie s dôchodcami 

     b) Cintorín 

     c) Rekonštrukcia ciest 

   9.  Návrh a schválenie uznesenia 

10.  Záver 

 

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

nezúčastnil pán Maroš Blaho, ktorý 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: 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  
Rozhodnutie o predaji  alebo nájme pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá Borša registra „C“ 

v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné číslo: 21/7,   druh pozemku – orná pôda, 

o výmere 750 m
2 

budú poslanci obecného zastupiteľstva schvaľovať v mesiaci február 2017. 

 

K bodu 5  

V tomto bode poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša o určení 

pravidiel času predaja v  obchode a času prevádzky služieb na území obce. Návrh je súčasťou 

zápisnice. 

 

K bodu 6 

V tomto bode poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša o číslovaní 

stavieb v obci Hrubá Borša. Návrh je súčasťou zápisnice.  

 



 

 

 

K bodu 7 

Pán starosta oboznámil poslancov so Správou hlavného kontrolóra o výsledku finančnej 

kontroly za obdobie I. a II. štvrťrok 2016. Ďalej ich informoval, že sa pripravuje  úprava 

rozpočtu za rok 2016. 

 

K bodu 8 

a) V októbri – Mesiac úcty k starším  - 22. 10. 2016 o 13. 00 hod. V prevádzke PKO sa 

uskutoční posedenie s dôchodcami. Na posedenie budú pozvaní všetci občania s trvalým 

pobytom, ktorí majú 60 a viac rokov (105 občanov) V rámci posedenia bude každému 

odovzdaný príspevok vo výške 10,00 Eur. Uvedený príspevok si môžu prevziať osobne aj tí, 

ktorí sa nezúčastnia posedenia  a to denne na obecnom úrade počas stránkových hodín do 09. 

12. 2016. Imobilným  seniorom bude príspevok odovzdaný osobne u nich doma, avšak po 

nahlásení tejto skutočnosti na obecnom úrade. Príspevky, ktoré nebudú prevzaté podľa 

horeuvedených podmienok budú vrátené na účet obce bez možnosti spätného vyplatenia. 

b) V stredu 05. 10. 2016 by mali byť dokončené práce na trafostanici v cintoríne. Následne sa 

vykonajú výkopové práce na položenie kábla do zeme na pripojenie domu smútku a nákup 

elektroskrinky na elektromer. Ďalej budú spravené stojiská pod smetnými nádobami zo 

zámkovej dlažby a namontovaný stojan na bicykle.  

Ako náhrada za vyschnuté krušpány sa vysadia kríky. 

c) Pán starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou na rekonštrukciu miestnych ciest na 

parc. č. 294 (Takáčová) a parc. č. 228/1 (Boháček). Rekonštrukcia by bola zrealizovaná 

v priebehu roka 2017 v dvoch etapách. 

 

K bodu 9 

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenie. 

 

K bodu 10 

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  


