Obecné zastupiteľstvo obce Borčany

Zápisnica
zo piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borčany,
konaného 25.11.2016 na Obecnom úrade

Prítomní:
- 3 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borčany (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny: Mgr. Zuzana Tomášová, Ján Luchava, Tatiana Drápalová
- ospravedlnený: Ivan Malík – PN, Ľuboš Záhumenský - ospravedlnený
- starosta obce Ing. Jaroslav Kopčan
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na - zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
4. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017
5. Informácia o zmenách v odpadovom hospodárstve obce od 1.1.2017
6. Informácia o postupe v akcii „Prístrešok v areáli zdravia“
7. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 č. 10/2016
8. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu
9. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
10. Prerokovanie a schválenie návrhu p. Ondreja Mráza na odkúpenie pozemku p.č. 60/1
a jeho následnej zámene za pozemok č. 56/15
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

K bodu 1

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ o 18,00 hod. otvoril a viedol Ing. Jaroslav Kopčan starosta obce.
Starosta privítal poslancov OZ, skonštatoval, že na zasadnutí sú z 5 pozvaných prítomní 3 poslanci
OZ a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 55/2016 OZ berie na vedomie otvorenie zasadnutia a počet prítomných
poslancov bol schválený.
Starosta obce navrhol zmenu programu v bode č. 5 - Informácia o zmenách v odpadovom
hospodárstve obce od 1.1.2017 - zrušiť a nahradiť bodom Prejednanie a schválenie Dodatku
č. 1/2016 k VZN č. 5/2015 o poplatkoch vyberaných obcou.
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Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 56/2016 OZ schvaľuje program zasadania zmenený v bode č.5 bol schválený.
K bodu 2

Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
Za zapisovateľku zápisnice starosta určil p. Zuzanu Tomášovú, za overovateľov zápisnice:
p. Ján Luchava, p. Tatiana Drápalová, do návrhovej komisie: p. Tatiana Drápalová, p. Zuzana
Tomášová.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 57/2016 OZ schvaľuje zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú
komisiu bol schválený.
K bodu 3

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania
Kontrolu uznesení previedol starosta obce a konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 58/2016 OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho
zasadania konaného dňa 16.9.2016 bol schválený.
K bodu 4

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Hlavná kontrolórka vypracovala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Plán kontrolnej činnosti bol v zmysle §18 f, ods.1, písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v platnom znení zverejnený na úradnej tabuli obce. OZ schvaľuje predložený plán
kontrolnej činnosti bez pripomienok a zároveň poveruje hlavnú kontrolórku obce jeho vykonaním.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 59/2016 OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a poveruje
HK jeho vykonaním bol schválený.
K bodu 5
Prejednanie a schválenie dodatku č. 1/2016 k VZN č. 5/2015 o poplatkoch vyberaných obcou
Poslanci obdržali materiál k tomuto bodu programu, starosta oboznámil prítomných
s návrhom dodatku č.1/2016, návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej
lehote neboli od občanov k zverejnenému návrhu predložené žiadne pripomienky. Po diskusii
poslanci schválili predložený návrh. Obecnou kosačkou – mulčovačom bude kosiť Rudolf Danko,
za zapožičanie kosačky sa bude vyberať poplatok 5€/ hod.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 60/2016 OZ schvaľuje dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2015 o poplatkoch
vyberaných obcou bol schválený.
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K bodu 6

Informácia o postupe v akcii „Prístrešok v areáli zdravia“
Starosta obce informoval poslancom o doteraz vynaložených prostriedkoch na stavbu
prístrešku. Predložil cenové ponuky na rezivo na krov prístrešku a tatranský profil na obloženie.
Najnižšiu ponuku dal MALENICA s.r.o., Pružina. Poslanci súhlasili s nákupom reziva na krov
a tatranského profilu v tomto roku.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č.61/2016 OZ berie na vedomie informáciu o postupe v akcii „Prístrešok AZ“ a
schvaľuje nákup materiálu – reziva a tatranského profilu na krov prístrešku v roku 2016.
K bodu 7

Rozpočtové opatrenie č. 9,10 /2016
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 limituje zmeny rozpočtu navýšením pôvodne
rozpočtovaných finančných prostriedkov o 270 €, č. 10/2016 o 230 € ostatné zmeny sú presuny
finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami a podpoložkami rozpočtu na základe
reálnych potrieb obce, pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný v celkovej výške 66 780 €.
Poslanci schválili úpravu rozpočtu predloženými rozpočtovými opatreniami.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č.62/2016 OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami bol
schválený.
K bodu 8

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2017
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predložila Marta Baginová odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k
viacročnému rozpočtu. Na záver na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a Obecnému
zastupiteľstvu v Borčanoch predložený návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a viacročný rozpočet
na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č.63/2016 OZ berie na vedomie odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na
rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 bol schválený.
K bodu 9

Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 a 2019
V súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce
a s ohľadom na predpokladané príjmy a výdavky obce bol spracovaný návrh rozpočtu obce na
roky 2017-2019.
Bežný rozpočet a finančný je zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. Prebytok
bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií kryje schodok výdavkov kapitálového
rozpočtu.
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Bežné príjmy:
54 750 Eur
Bežné výdavky:
52 200 Eur
Kapitálové príjmy:
0 Eur
Kapitálové výdavky:
11 000 Eur
Finančné operácie príjmy
8 450 Eur
Finančné operácie výdavky
0 Eur
Výsledok hospodárenia
0
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 64/2016 OZ schvaľuje rozpočet na rok 2017. s výhľadom na roky 2018 a 2019
bol schválený.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 65/2016 OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2018 a 2019 bol schválený.
K bodu 10

Prerokovanie a schválenie návrhu p. Ondreja Mráza na odkúpenie pozemku
p.č. 60/1 a jeho následnej zámene za pozemok p.č. 56/15
Starosta obec predložil návrh p. Ondreja Mráza na odkúpenie a následnú zámenu pozemku
susediaceho s kultúrnym domom. Z dôvodu finančnej a časovej náročnosti, ktorá je neadekvátna
k ploche pozemku poslanci návrh zamietli. Pokiaľ si uvedenú parcelu vysporiada p. Mráz sám
obec je ochotná vstúpiť do jednania s p. Mrázom o odpredaji časti pozemku p.č. 60/1 alebo jeho
prípadnej zámene s pozemkom p.č. 56/15, ktorá sa nachádza za kultúrnym domom.
Hlasovanie o návrhu za: 0, proti: 3, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 66/2016 OZ schvaľuje návrh na odkúpenie pozemku p.č. 60/1 a jeho následnú
zámenu za pozemok p.č. 56/15 nebol schválený.
K bodu 11

Rôzne
Starosta obce informoval poslancov s významnou došlou a odoslanou poštou :
- Slovenský vodárenský podnik š.p. - odpoveď na žiadosť o vyčistenie koryta potoka Višňovka
v rámci periodickej údržby v roku 2017-2018.
- vianočné osvetlenie –nákup výzdoby bol zrealizovaný
- Mikulášske posedenie dňa 4.12.2016 o 17. 00 hod, balíčky pre deti sú zabezpečené
- termín stolnotenisového turnaja 16.12.2016 – občerstvenie kapustnica, víno, ceny
- termín stolnotenisového turnaja „Suchodolie“ – 7.1.2017, občerstvenie guláš
- Silvester – batôžkový
- mapa obec Borčany v dolnej časti dediny
K bodu 12

Diskusia
Z diskusie nevyplynuli návrhy na uznesenie.
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K bodu 13

Návrhy na uznesenia
Návrhy na uznesenia prečítala p. Tomášová.
K bodu 14

Záver
Na záver starosta obce skonštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný, poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Tomášová ................................... dňa...........................
Overovatelia zápisnice:
Tatiana Drápalová

.............................................. dňa ...............................

Ján Luchava

.............................................. dňa .................................

starosta obce Ing. Jaroslav Kopčan: ....................................dňa................................
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