Obecné zastupiteľstvo obce Borčany
Zápisnica
zo prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borčany,
konaného 23.2.2018 na Obecnom úrade

Prítomní:
- 5 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borčany (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej listiny:
Ivan Malík, JUDr. Zuzana Tomášová, Tatiana Drápalová, Ján Luchava, Ľuboš Záhumenský
- starosta obce Ing. Jaroslav Kopčan
- Mária Divékyová
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na - zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
4. Správa hl. kontrolóra obce o výsledkoch kontroly od decembra do decembra 2017
5. Správa hl. kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
7. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2017
8. Oboznámenie o plánovaných projektoch na rok 2018
9. Plán obecných akcií v roku 2018
10. Správa starostu o odpadoch
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 5 poslanci
OZ a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 1/2018 OZ berie na vedomie otvorenie zasadnutia a počet prítomných
poslancov bol schválený.
Starosta obce navrhol hlasovať o predloženom programe, ktorý bol doplnený o bod Prejednanie
a schválenie VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 2/2018 OZ schvaľuje program zasadania doplnený o bod Prejednanie
a schválenie VZN č. 1/2018 bol schválený.
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K bodu 2

Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
Za zapisovateľku zápisnice starosta určil p. Máriu Divékyovú, za overovateľov zápisnice:
p. Zuzanu Tomášovú, p. Tatianu Dráplovú a do návrhovej komisie: p. Ján Luchava, p. Ivan Malík
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 3/2018 OZ schvaľuje návrh na zapisovateľku, overovateľov zápisnice
a návrhovú komisiu bol schválený.
K bodu 3

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania
Kontrolu uznesení z posledného zasadania OZ, konaného dňa 15.12.2017 previedol starosta
obce a konštatoval, že bolo prijatých 9 uznesení, prijaté uznesenia sú splnené. Na minulom zasadaní
bolo navrhnuté p. poslankyňou Tomášovou zvýšenie platu starostu o 20 -30 % , s tým že tento
návrh sa prediskutuje na ďalšom zasadaní OZ. Návrh bol prerokovaný a starosta dal hlasovať
o návrhu zvýšenia platu o 25 % od 1.januára 2018.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 4/2018 OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania
bol schválený.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 12/2018 OZ schvaľuje zvýšenie platu starostu o 25% od 1.1.2018 bol schválený.
K bodu 4

Správa hl. kontrolóra obce o výsledkoch kontroly od decembra do decembra
2017
Správu predložila p. Marta Baginová a prečítal starosta obce.
Bola vykonaná kontrola pokladničných dokladov, bankových účtov za 2. polrok 2017 a kontrola
plnenia uznesení zo dňa 31.08.2017, 27.10.2017 a 15.12.2017.
Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky k predloženej správe.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 5/2018 OZ berie na vedomie Správu hl. kontrolóra o výsledkoch kontroly od
decembra do decembra 2017 bol schválený.
K bodu 5

Správa hl. kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správu predložila p. Marta Baginová v náväznosti na chválený plán kontrolnej činnosti.
Kontroly boli zamerané na dodržiavanie ustanovaní zákonov, dodržiavania VZN, hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce,
finančné kontroly na mieste, ostatné kontroly.
Poslanci nemali žiadne otázky k predloženej správe.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 6/2018 OZ berie na vedomie Správu hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok
2017 bol schválený.
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K bodu 6

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 vymedzuje zmeny rozpočtu navýšením pôvodne
rozpočtovaných finančných prostriedkov a zapracovaním presunov finančných prostriedkov medzi
jednotlivými položkami a podpoložkami rozpočtu na základe reálnych potrieb obce, pričom celkový
rozpočet zostáva vyrovnaný 74 350 €.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 7/2018 OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2017
bol schválený.
K bodu 7

Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2017
Správu predložila poslancom Tatiana Drápalová – predseda inventarizačnej komisie.
Kontrolovaný stav súhlasí so stavom vedeným v účtovníctve, neboli zistené inventarizačné
rozdiely.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 8/2018 OZ berie na vedomie správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2017 bol
schválený.
K bodu 8

Oboznámenie o plánovaných projektoch na rok 2018
Starosta obce poslancov informoval o poskytnutej dotácii na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice vo výške 30 000 €. Postupovať sa bude podľa projektu, bude treba vypracovať verejné
obstarávanie, teraz čakáme na podpis zmluvy.
Projekt podaný na PPA – Rekonštrukcia KD – zatiaľ sme neboli oboznámení s výsledkami.
Projekt podaný na PPA – Rekonštrukcia miestnych komunikácií - bola zamietnutá, ale vyšla nová
výzva 7.2., preto by som sa rád pokúsil znovu podať žiadosť. S tým súvisí aj výstavba chodníkov,
ktoré sú pre obec potrebné, preto mám cieľ v tomto roku dať spracovať projektovú dokumentáciu
na realizáciu chodníkov.
Prístrešok AZ – predpokladaný termín kolaudácie do konca mája, v pláne je ešte omietať stĺpy a za
pomoci aktivačných pracovníkov urobíme vstup zo zámkovej dlažby.
Mostík cez potok – drevo zo stromov spílených na cintoríne určené na mostík už bolo po popílené.
Je to asi 2,5m3 reziva.
Ďalším plánovaným zámerom je výstavba nájomných obecných bytov, na ktoré potrebujeme
pozemok. Preto je zámer odkúpiť pozemky p.č. 204 a 205 v centre obce. Podnikám kroky na
dohodu o odkúpení týchto pozemkov.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 9/2018 OZ berie na vedomie správu o pripravovaných projektoch v roku 2018
bol schválený.
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K bodu 9

Plán obecných akcií v roku 2018
Starosta oboznámil poslancov s návrhom kultúrnych podujatí a životných jubileí spoluobčanov.
Jubilanti v roku 2018:
21.02.2018 – Barteková Paulína, Borčany 40 – 90 rokov
13.04.2018 – Malíková Eva, Borčany 2 – 70 rokov
01.06.2018 - Asverus Jozef , Borčany 82 – 70 rokov
05.07.2018 - Drábová Emília, Borčany 34 – 70 rokov
22.07.2018 -Balažovič Marián, Borčany 88 – 70 rokov
28.10.2018 – Barteková Irena, Borčany 43 – 90 rokov
04.12.2018 – Gešnábel Miroslav, Borčany 4 – 70 rokov
Kvety a blahoželanie.
Kultúrno-športové podujatia:
1. Stavanie mája - termín: 30.4.2018, občerstvenie: nealko, víno, špekáčky,
hudba: harmonikári, vatra
2. Deň Matiek: - termín: 13.5.2018, občerstvenie: nealko, jabĺčka, jahody, vystúpenie detí + tanečná
škola, kvety + 5 € poukážka na nákup, hudba: Duo Baginová
3. MDD – termín: 2.6.2018, občerstvenie, balíčky pre deti , jazda na koni, nafukovací hrad,
športové súťaže
4. Deň otcov – termín: 16.06.2018 – minifutbalový turnaj, občerstvenie: nealko, pivo, guláš, ceny
5. Deň Suchodolia - termín: 28.07.2018 na Šišove, téma: guláš
6. SNP + vatra zvrchovanosti - termín: 01.09.2018, občerstvenie: nealko, pivo, víno, slanina,
špekáčky, cibuľa, chlieb, živá hudba
7. Deň úcty k starším - termín: október, poukážky na nákup v hodnote 5 €, prípadne kultúrne
vystúpenie, živá hudba
8. Halloween párty pre deti + diskotéka , občerstvenie, čaj
9. Mikuláš - termín: 8.12.2018, občerstvenie: ovocné šťavy, čaj, minerálka, malinovka, čipsy,
balíčky pre deti v hodnote 3,60 €, program s deťmi, diskotéka
10. Tradičný vianočný stolnotenisový turnaj - termín: 26.12.2018, občerstvenie: kapustnica,
klobása, chlieb, varené víno, minerálka, ceny
11. Silvester – batôžkový - upresní sa podľa záujmu
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 10/2018 OZ schvaľuje plán obecných akcií bol schválený.
K bodu 10

Správa starostu o odpadoch
Starosta uviedol množstvá komunálneho a vyseparovaného odpadu s porovnaním s minulými
rokmi. Podiel vyseparovaného odpadu je 31,21 %, podiel TKO 68,79 %. Treba zvýšiť podiel
vyseparovaného odpadu, preto by som chcel pozvať spoluobčanov na prezentáciu do KD
o separovaní, v termíne marec 2018. V súčasnosti sa vyváža 110 ks nádob a poplatok- daň za TKO
je postačujúca na pokrytie nákladov spojených s vývozom a uložením odpadu.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 11/2018 OZ berie na vedomie správu starostu o odpadoch bol schválený.
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K bodu 11

Rôzne
Starosta predložil na schválenie VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku.
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.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 13/2018 OZ schvaľuje VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok cintorína a domu
smútku bol schválený.
K bodu 12

Diskusia
P. Drápalová: treba vyzbierať odpadky popri ceste na Lamprtovci.
Starosta: aktivačný pracovníci už boli zbierať.
Starosta: jedle na cintoríne trhajú základ oplotenia, výhľadovo by sa mali spíliť a vedľa oplotenia
v dostatočnej vzdialenosti by sa vysadili tuje.
Z diskusie nevyplynuli návrhy na uznesenie.
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. Následne starosta a poslanci zablahoželali
prítomnému zástupcovi starostu Ivanovi Malíkovi k životnému jubileu 50 rokov.
Zapisovateľka: Mária Divékyová

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Zuzana Tomášová

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

Tatiana Drápalová

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

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