Obecné zastupiteľstvo obce Borčany

Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borčany,
konaného 16.12.2016 na Obecnom úrade

Prítomní:
- 3 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borčany (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny: Mgr. Zuzana Tomášová, Ľuboš Záhumenský, Tatiana Drápalová
- ospravedlnený: Ivan Malík – PN, Ján Luchava - PN
- starosta obce Ing. Jaroslav Kopčan
- účtovníčka obce Mária Divékyová
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na - zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
4. Prejednanie a chválenie - Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra obce
5. Príkaz na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie k 31.12.2016
6. Plán činnosti práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenia
10. Záver
K bodu 1

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ o 17,00 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. 66/2016 OZ berie na vedomie otvorenie zasadnutia a počet prítomných
poslancov 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. Tatiana Drápalová, p. Ľuboš Záhumenský do návrhovej komisie: p. Ľuboš Záhumenský,
p. Zuzana Tomášová.
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Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 68/2016 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 bolo prijatých 18 uznesení
z minulého zasadania OZ a prijaté uznesenia sú splnené.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 69/2016 OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho
zasadania konaného dňa 25.11.2016 bol schválený.
K bodu 4

Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka vypracovala a predložila pravidlá činnosti HK obce. Pravidlá boli
vypracované v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Tieto pravidlá
upravujú pôsobnosť samosprávy na úseku kontroly a základné pravidlá kontrolnej činnosti v
podmienkach obce Borčany.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 70/2016 OZ schvaľuje Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra obce bol
schválený.
K bodu 5

Príkaz na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie k 31.12.2016
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zloženie
inventarizačnej komisie na prevedenie ročnej inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2016 v tomto zložení: predseda komisie: Tatiana Drápalová, členovia:
Ľuboš Záhumenský, Ján Luchava, Mgr. Zuzana Tomášová. Termín: od 27.12.2016 do 16.01.2017.
Členovia inventarizačnej komisie:
- fyzicky alebo z dokladov odsúhlasia stav majetku, pohľadávok, záväzkov, rozdiel majetku
a záväzkov a vyhotovia inventúrne súpisy,
- porovnajú skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii a vyčíslia
inventarizačné rozdiely,
- vyhotovia čiastkové inventarizačné zápisy,
- vyhotovia návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 71/2016 OZ schvaľuje návrh na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie
majetku a majetku a záväzkov obce k 31.12.2016 a zloženie komisie predseda: Tatiana Drápalová,
členovia: Mgr. Zuzana Tomášová, Ľuboš Záhumenský, Ján Luchava bol schválený.
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K bodu 6

Plán činnosti práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil návrh kultúrnych aktivít do budúceho roku. Poslanci navrhli, aby sa
oznamovali akcie pozvánkou do schránky každej domácnosti, vyhlásením v rozhlase viackrát,
vyvesením oznamu- plagátika v KD, vývesnej tabuli pri zástavke a v obchode.
- „Suchodolie „ tradičný stolnotenisový turnaj, termín: 7.1.2017, občerstvenie: guláš, klobása,
alko a nealko nápoje,
- MDŽ, termín: 11.3.2017, hudobný program, kvety pre ženy, občerstvenie: víno, nealko
- Stavanie mája, termín: 30.4.2017, hudba- harmonika, občerstvenie,
- Deň matiek: termín: 14.5.2017, vystúpenie detí v kultúrnom dome, kvety pre matky
a občerstvenie,
- MDD, termín: 4.6.2017, športové súťaže, atrakcie: nafukovací hrad, kone, cukrová vata, balíčky
pre deti v hodnote 3,50 €, možnosť osloviť políciu na predvedenie ukážky policajnej práce,
- Nohejbalový turnaj, termín: 29.7.2017, občerstvenie: guláš, pivo a iné pochutiny,
- SNP , termín: 1.9.2017, vatra, občerstvenie: špekáčky, slanina, chlieb, cibuľa, víno, hudba –
harmonikár,
- Deň dôchodcov – Október mesiac úcty k starším, termín sa upresní, kultúrny program a
občerstvenie, poukážka pre dôchodcov 5€, keď prídu do KD, dôchodcov budú osobne pozývať
poslanci,
- Mikuláš –termín: 3.12.2017, balíčky pre deti v hodnote 3,50 €, diskotéka a program,
občerstvenie,
- Stolnotenisový turnaj, termín: 26.12.2017, občerstvenie: kapustnica, varené víno, klobása, chlieb
- Brigády pri stavbe prístrešku, termíny sa upresnia, občerstvenie: guláš, kapustnica, držková,
klobása, koláče, varenie zabezpečia poslanci,
- Kolaudácia prístrešku – termín v priebehu roka 2017, hudobná skupina PRIMA
z Topoľčianskeho Podhradia, občerstvenie: guláš, víno.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č.72/2016 OZ berie na vedomie plán činnosti- kultúrnych podujatí obecného
úradu a obecného zastupiteľstva bol schválený.
K bodu 7

Rôzne
Pani Drápalová navrhla poďakovanie pani Žofčínovej Márii za dlhoročné vedenie a písanie
kroniky obce odovzdaním pamätnej plakety.
Blahoželania jubilantom zostanú tak ako v roku 2016 – kvety a pozdrav.
K bodu 8

Diskusia
Starosta informoval prítomných, že projekty zo zdrojov EÚ o NFP na rekonštrukciu KD
v programe 7.4 sú zastavené. Možnosť čerpať prostriedky na zníženie energetickej náročnosti
obecných budov je z Environmentálneho fondu do výšky 200 000 € s 5 % spoluúčasťou obce.
Z diskusie nevyplynuli návrhy na uznesenie.
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K bodu 9

Návrhy na uznesenia
Návrhy na uznesenia prečítala p. Tomášová.
K bodu 10

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

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

Ľuboš Záhumenský

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

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