
    Zápisnica 
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 04. 09. 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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Hrubá Borša  

6. VZN obce Hrubá Borša č. 1/2017 o umiestnení plagátov na území obce Hrubá Borša 

  7.   Rôzne 

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

nezúčastnil pán Maroš Blaho, ktorý sa ospravedlnil. 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   

* kedy sa začne rekonštrukcia trojuholníka 

 

- poslanec František Repaský   

* výstavba autobusových zastávok, prechody pre chodcov, vysielač Telekom,  

  

K bodu 5  

Písomnú prihlášku do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce do 21. 08. 

2017 do 12:00 hod. doručil 1 uchádzač. Po otvorení obálky a preštudovaní  povinných príloh 

poslanci konštatovali, že uchádzač doručil požadované doklady a taktiež spĺňa všetky 

požiadavky. Za hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša bol zvolený pán Štefan Bencze na 

obdobie od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2023. 

 

K bodu 6 

Poslancom bol spolu s pozvánkou doručený aj návrh VZN obce Hrubá Borša č. 1/2017 

o umiestnení plagátov na území obce Hrubá Borša. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

 



K bodu 7  

Rôzne: Poslanci boli oboznámení: 

a) so správou  nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Hrubá Borša 

za hospodársky rok 2016 

b) so správou hlavného kontrolóra o výsledku činnosti finančnej kontroly za obdobie I. 

štvrťrok 2017(01.01.2017 – 31.03.2017) 

c) s oznámením Úradu vlády SR, ktorým sa zrušuje Výzva na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 

 

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. Mgr. Alena Nagyová                                                    podpis 

      

 

 

2. František Repaský                                                         podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 178 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 04. 09. 2017 

 

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

František Repaský. 

 

2. program 32.  zasadnutia obecného zastupiteľstva .  

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

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

 

Uznesenie č. 179 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 04. 09. 2017 

 

schválilo:  

za hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša na obdobie od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2023 pána Štefana 

Benczeho. 

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 180 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 04. 09. 2017 

 

schválilo:  

VZN obce Hrubá Borša č. 1/2017 o umiestnení plagátov na území obce Hrubá Borša 

 

 

Hlasovanie:   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za: Ing. Jozef Munka CSc., Mgr.  Alena  Nagyová,  František Repaský, Bc. Nikoleta Vlahyová) 

 

 

Uznesenie č. 181 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 04. 09. 2017 

 

vzalo na vedomie:  

a) správu  nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Hrubá Borša za 

hospodársky rok 2016 

b) správu hlavného kontrolóra o výsledku činnosti finančnej kontroly za obdobie I. štvrťrok 

2017(01.01.2017 – 31.03.2017) 

c) oznámenie Úradu vlády SR, ktorým sa zrušuje Výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 

 



 

 

 

 

 

 

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

  Piroška Vlahyová  

     zapisovateľka                                 

       

 

 

 

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce                           
 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1. Mgr. Alena Nagyová                                                    podpis 

      

 

 

2. František Repaský                                                         podpis  

 

 

 

 


