
    Zápisnica 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 24. 04. 2017 

 

 

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. Pripomienky poslancov a občanov 

5. Záverečný účet obce Hrubá Borša za rok 2016 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Hrubá Borša 

za rok 2016 

7. Multifunkčné ihrisko 

8. Zateplenie obecného úradu 

  9.   Rôzne 

10.   Záver    

 

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

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  
Pripomienky poslancov a občanov 

- poslankyňa Mgr. Alena Nagyová   

* čo bude s trojuholníkom 

  

K bodu 5  

V tomto bode poslanci prerokovali celoročné hospodárenie a Záverečný účet obce Hrubá 

Borša za rok 2016. Uvedený materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou.  

 

K bodu 6  

Pán starosta prečítal odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hrubá 

Borša za rok 2016, ktoré je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 7  

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie  žiadostí o poskytnutie dotácie v programe   

“Podpora rozvoja športu na rok 2017”  za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä 

projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou 



a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 

a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

Gestorom program je Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport. 

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2017 zahŕňa nasledovné podprogramy : 

1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi. 

2. výstavba detských ihrísk. 

3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. 

4. nákup športovej výbavy. 

 

K bodu 8  

Pán starosta oboznámil poslancov, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako 

sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

v zastúpení MŽP SR vydala usmernenie k výzve  na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zameranie  zníženia energetickej náročnosti verejných budov.  

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Výzva má charakter otvorenej výzvy.  Na podanie žiadosti je potrebné vypracovanie  

energetického auditu, ktoré je už vo fáze rozpracovania. 

 

K bodu 9 

 Rôzne: 

a) dňom 30. 09. 2017 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce.  

b) zemné práce na plážovom volejbalovom ihrisku sú vykonané a teraz sa zisťuje cena piesku. 

 

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  



Uznesenie č. 167 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 24. 04. 2017 

 

A)  schválilo:  
1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Alena Nagyová  a  

František Repaský. 

 

2. program 29.  zasadnutia obecného zastupiteľstva .  

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

B)  zobralo na vedomie:  
1. za zapisovateľku zápisnice  Pirošku Vlahyovú  

 

Uznesenie č. 168 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 24. 04. 2017 

 

schválilo:  
1. Záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2016 bez výhrad 

 

2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016: 

    a) do rezervného fondu sa pridelí 2 822,91 

    b) do sociálneho fondu sa pridelí 235,53 

    c) zostatok prebytku hospodárenia sa pridelí na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami  

    a výdavkami rozpočtu v ďalšom rozpočtovom roku 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 169 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 24. 04. 2017 

 
zobralo na vedomie:  
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hrubá Borša za rok 

2016 

 

 

Uznesenie č. 170 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 24. 04. 2017 

 

schválilo:  

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dotačný program Podpora rozvoja športu 

na rok 2017 na podprogram -  výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom 

a mantinelmi. 
 



Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

Uznesenie č. 171 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 24. 04. 2017 

 

schválilo: 

podanie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok na zameranie  zníženia energetickej náročnosti 

verejných budov.  

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

 

Hlasovanie:   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Maroš Blaho, Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský,  

Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

 

 

..................................... 

  Piroška Vlahyová  

     zapisovateľka                                 

       

 

 

 

 ...................................................... 

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce                           
 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Mgr. Alena Nagyová                                                    podpis 

      

 

 

2. František Repaský                                                         podpis  

 

 


