
Zápisnica 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 15. 06. 2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie, prečítanie schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

4. Záverečný účet obce za rok 2014 

5. Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku p. č. 280/173 

6. Západoslovenská distribučná – žiadosť 

7. Rôzne: Trojuholník – riešenie dopravnej situácie 

                  Základná škola Kráľová pri Senci – školská družina  

            Stravovanie dôchodcov 

 Deň obce Hrubá Borša 

8. Návrh a schválenie uznesenia 

9. 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: Mgr. Alena Nagyová a Maroš Blaho, 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  

V tomto bode poslanci prerokovali Záverečný účet obce Hrubá Borša za rok 2014 a výročnú 

správu obce Hrubá Borša za rok 2014 a nasledovné stanoviská: 

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hrubá Borša za rok 

2014 

b) správu  auditora za hospodársky rok 2014 

c) dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 

2014. 

Uvedený materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 

  

K bodu 5  

Komisia, zložená z poslancov OZ oznámila výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

(ďalej len OVS). Predmetom OVS bol predaj 1 pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá Borša. 

Ku dňu ukončenia OVS t. j. 27. 05. 2015 do 12.00 nebola do podateľne OcÚ doručená 



ponuka. To znamená, že OVS bola neplatná. Poslanci schválili vyhlásenie novej obchodnej 

verejnej súťaže na výber najvhodnejšej ponuky za predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hrubá 

Borša na pozemok registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné číslo: 280/173,   

druh pozemku – ostatné plochy o výmere 627 m
2.
. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

zostávajú nezmenené. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 6  

Na základe podanej žiadosti Západoslovenskou distribučnou, a. s. Čulenova 6, 816 47 

Bratislava Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

-  odpredať časť pozemku (23 m2)  registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, parcelné 

číslo: 190,   druh pozemku – vodné plochy na umiestnenie trafostanice za 70,00 Eur za 1 m2. 

- zriadenie vecného bremena na pozemku  registra „C“ v katastrálnom území Hrubá Borša, 

parcelné číslo: 190 druh pozemku – ostatné plochy pre elektrické, káblové vedenie.  

 

K bodu 7  

Rôzne:  

a) Trojuholník (smer Jánovce) – riešenie dopravnej situácie. Projekt bol daný na schválenie 

na dopravný inšpektorát v Senci, s tým, že vjazd aj výjazd by bol jednosmerný 

b) Po osobnom stretnutí starostu obce s  riaditeľkou  Základnej školy Kráľová pri Senci pani 

Deákovou informoval starosta poslancov o probléme s financovaním školskej družiny, ktorú 

navštevujú aj deti z našej obce. Z našej obce navštevuje školskú družinu 12 detí a od 01.09. 

2015 bude detí 18.  

c) Starosta informoval poslancov o záujme stravovania sa  dôchodcov v obecnej školskej 

jedálni. Poslanci navrhli, aby klub dôchodcov podal žiadosť a uviedol približný počet 

záujemcov o stravovanie. 

 

Poslanci boli oboznámený s: 

d) technicko-organizačným zabezpečeným Dňa obce Hrubá Borša. 

e) zhotovením dreveného prístrešku na náradie vo dvore OcÚ, ktorý postaví náš zamestnanec, 

pán Pernecký. Zakúpi sa len materiál. 

f) rozmiestnením ďalších 2 kusov kontajnerov na papier 

 

K bodu 8  

V tomto bode poslanci prerokovali a schválili uznesenia. 

 

K bodu 9  

 

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                    

 


