
Zápisnica 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 10.02.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

  4. Financovanie „Prístavby Materskej školy Hrubá Borša“ 

  5. Podmienky VOS 

  6. Rôzne 

  7. Návrh a schválenie uznesenia 

  8. Záver 

 

K bodu 1 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a prečítal 

program rokovania. Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. Zasadnutia  

sa nezúčastnil  

pán Ing. Jozef Munka CSc., ktorý sa ospravedlnil. 

 

K bodu 2 

Za overovateľov  zápisnice a členov  mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 

schválení  poslanci: Mgr. Alena Nagyová a František Repaský, 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  
Starosta predložil ponuky na čerpanie úveru od VÚB Banky, Prima Banky na financovanie 

prístavby materskej školy Hrubá Borša. ČSOB Banka nám ponuku neposlala, nakoľko obci 

by neposkytli úver. Tak isto predložil stanovisko hlavného kontrolóra  pána Štefana Benczeho 

vypracované podľa § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - 

Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Všetky doklady sú 

súčasťou zápisnice.  

 

K bodu 5  
V tomto bode poslanci schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšej 

ponuky za predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Hrubá Borša a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na predaj týchto pozemkov. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 

súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 6  

V bode „Rôzne“ starosta informoval poslancov o plánovaných akciách: 



 Pochovávanie basy 17.02.2015 o 19.00 v zasadačke OcÚ. Pozvánka bude vyvesená vo 

vývesnej tabuli, na webe a vyhlásená v rozhlase 

 Stavanie mája 01.05.2015 v obecnom parku 

 Hody 23. - 24.05.2015 

 Deň obce 27.06.2015 

 

K bodu 7 
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenia. 

 

K bodu 8 

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. František Repaský        podpis  

 

 

 

2. Mgr. Alena Nagyová       podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


