
Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 14. 04. 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. Rôzne 

  5. Návrh a schválenie uznesenia 

  6. Záver 

   

 

K bodu 1 

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

program rokovania. 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, 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  
- Rôzne 

a) starosta informoval poslancov, že všetky telekomunikačné a internetové služby budú 

využité od spol. Slovak Telekom, a.s. Zrušili sa telefónne linky č. 02/45650358 

a 02/45650359, ktoré neboli využívané. Ponechali sa len čísla 02/45901324 (pevná linka), 

0911 242 207 (mobilné číslo), ktoré je viazané ešte na 1 rok. Na toto číslo je viazaná akcia, 

tablet Samsung SMT111 (0911962482) s internetom a 0917 125 837 - mobil starostu obce. 

Na uvedené číslo bolo zakúpené mobilné zariadenie značky APPLE IPHONE 6. Starosta bude 

znášať náklady spojené so zakúpením mobilného zariadenia značky APPLE IPHONE 6. Po 

uplynutí tohto obdobia bude uvedené mobilné zariadenie patriť Mgr. Jánovi Klačkovi (ako 

fyzická osoba). 

b) čerpanie úveru od VÚB a.s. – obec ešte musí doložiť správu audítora  za obdobie od 01. 

01. 2014 do 31. 12. 2014    

c) jarné upratovanie má 2 fázy a to:  

- v  dňoch 18. 04. 2015 a 19. 04. 2015 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné 

kontajnery  

- dňa 25. 04. 2015 bude pristavený kontajner na zber elektroodpadu. 

Aj tento rok Obecný úrad umiestni na “futbalové ihrisko” veľkokapacitný kontajner, do 

ktorého je možné uložiť pokosenú trávu. 



d) starosta informoval poslancov o petícii, ktorá bola prijatá 25. 06. 2014 (petícia je prílohou 

zápisnice) 

e) žiadosť o kúpu pozemku k. ú. Hrubá Borša na parc. čísle 207/8 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1569 m2 vo vlastníctve Obce Hrubá Borša.  

f) informácia o rokovaní o umiestnení vysielača (nekvalitný mob. signál). Zástupcovia Slovak 

Telekom a.s., predstavitelia spoločnosti OragSlovakia s. r.o. a pán starosta už boli na 

obhliadke pozemku, kde by mohol byť umiestnený uvedený vysielač. 

g) Pôvodný projekt“Trojuhoľník“ (smer Jánovce), ktorý bol v minulosti vypracovaný na 

podnet poslanca Jozefa Munku bude prehodnotený so zástupcami dopravnej polície. 

  

K bodu 5  
V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenia. 

 

K bodu 6  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


