Obecné zastupiteľstvo obce Borčany
Zápisnica
zo druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borčany,
konaného 27.4.2018 na Obecnom úrade

Prítomní:
- 4 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borčany (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej listiny:
Ivan Malík, Tatiana Drápalová, Ján Luchava, Ľuboš Záhumenský
- starosta obce Ing. Jaroslav Kopčan
Neprítomný: JUDr. Zuzana Tomášová - ospravedlanená
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Návrh na - zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
Správa hl. kontrolóra obce o výsledkoch kontroly od februára do marca 2018
Rozpočtové opatrenie č. 1, 2/2018
Prejednanie a schválenie -Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2022
Rôzne – príprava obecných podujatí : Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Deň otcov
- ponuka na správu webovej stránky obce
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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 4 poslanci
OZ a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 14/2018 OZ berie na vedomie otvorenie zasadnutia a počet prítomných
poslancov bol schválený.
Starosta obce navrhol hlasovať o predloženom programe.
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 15/2018 OZ schvaľuje program zasadania bol schválený.
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K bodu 2

Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
Za zapisovateľku zápisnice starosta určil p. Tatianu Drápalovú, za overovateľov zápisnice:
p. Ján Luchava, p. Záhumenský a do návrhovej komisie: p. Tatiana Drápalová, p. Ivan Malík
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 16/2018 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 23.02.2018 previedol starosta
obce a konštatoval, že bolo prijatých 13 uznesení, prijaté uznesenia sú splnené.
Hlasovanie o návrhu za: 45, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 17/2018 OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania
bol schválený.
K bodu 4

Správa hl. kontrolóra obce o výsledkoch kontroly od februára do marca 2018
Správu predložila p. Marta Baginová a prečítal starosta obce.
Bola vykonaná kontrola pokladničných dokladov za január a február, bankových účtov 1-3/2018,
kontrola zaúčtovania dotácií na PVŠS, kontrola počiatočných stavov, zostatkov účtov a kontrola
dokladovej inventúry. Opatrenia sa nekuladajú, nakoľko neboli zistené žiadne nedostatky.
Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky k predloženej správe.
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 18/2018 OZ berie na vedomie Správu hl. kontrolóra o výsledkoch kontroly od
februára do marca 2018 bol schválený.
K bodu 5

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 a 2/2018
Rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 /2018 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 sa zvyšuje o 1 450 € a zostáva vyrovnaný vo výške 65 450 €.
Hlasovanie o návrhu za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 19/2018 OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018
a 2/2018 bol schválený.
K bodu 6

Prejednanie a schválenie -Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2022
Komunitný plán sociálnych služieb spracoval a predložil starosta obce.
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Vypracovaný významný strategický dokument - Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018
2022 je spracovaný v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a predstavuje metódu, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby
zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Ide o nástroj pre ďalšie rozvojové
procesy a preto stanovuje ciele, priority a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania
sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám v súlade s platnými koncepčnými
dokumentmi a legislatívou. Poslanci po diskusii schválili predložený dokument.
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 20/2018 OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018- 2022
bol schválený.
K bodu 7

Rôzne – príprava obecných podujatí : Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Deň
otcov, ponuka na správu webovej stránky obce
Starosta obce poslancov informoval o príprave obecných podujatí.
Stavanie mája – pondelok 30.04.2018 o 17.00 h v areáli zdravia – občerstvenie, vatra na opekanie,
Deň Matiek, MDD a Deň Otcov a Suchodolie - podľa schváleného plánu kultúrnych podujatí na
minulom OZ.
Ponuka na hudobnú produkciu na deň dôchodcov – Malá Slovácka dechová hudba Sadovanka.
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 21/2018 OZ berie na vedomie prípravu obecných akcií bol schválený.
Návrh uznesenia č. 22/2018 OZ schválili ponuku na hudobnú produkciu Sadovanka na deň
dôchodcov bol schválený.
Na prerokovanie poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená žiadosť o súhlas OZ
k odpredaju časti nehnuteľnosti parcely CKN č. 46 KÚ Borčany evidovanej na LV č. 192 vo
vlastníctve Obce Borčany do osobného vlastníctva AgroLand s.r.o. v zastúpení p. Ing. Štefana
Babiša.
Poslanci schválili zámer k priamemu predaju časti pozemku p.č. 46 v súlade so zákonom
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Znalecký posudok
v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Poslanci
poverujú starostu, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácii vyššie uvedeného prevodu majetku obce Borčany. Obec je povinná
zverejniť okrem zámeru predať svoj majetok aj spôsob jeho predaja.
Hlasovanie o návrhu za: 3, proti: 0, zdržali sa: 1 (Ivan Malík)
Návrh uznesenia č. 23/2018 OZ schvaľuje zámer k priamemu predaju časti pozemku CKN č. 46 KÚ
Borčany vo vlastníctve Obce Borčany bol schválený.
Predloženú ponuka na správu webovej stránky obce – zobrali poslanci na vedomie
Hlasovanie o návrhu za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 24/2018 OZ berie na vedomie ponuku na správu webovej stránky obce bol
schválený.
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K bodu 8

Diskusia
P. Drápalová: návrh na zriadenie obecnej knižnice
Starosta: až po ukončení stavebných rekonštrukčných prác na budove KD.
P. Malík: vyhotovenie lavíc pod prístrešok v areáli zdravia
Z diskusie nevyplynuli návrhy na uznesenie.
K bodu 9

Návrhy na uznesenia
Návrhy na uznesenia prečítala p. Tatiana Drápalová.
K bodu 10

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

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

Overovatelia zápisnice:
Ján Luchava

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

Ľuboš Záhumenský

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

starosta obce Ing. Jaroslav Kopčan: ....................................dňa................................
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13. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. E-KN 10198/2 o výmere 13 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, pre Evu Božekovú, trvale bytom 034 92
Stankovany 56
Na základe žiadosti o predaj pozemku Eve Božekovej, Stankovany 56, OZ obce Stankovany
schválilo 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov dňa 29.09.2016 Uznesenie č. 74/2016/05 zámer
odpredaja pozemku parc. č. E-KN 10198/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2
evidovanej na LV č. 3311 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
uvedený pozemok Eva Božeková dlhodobo užíva a stará sa oň.
Obec splnila aj podmienku zverejnenia zámeru predať tento majetok z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. tým, že tento zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Stankovany od 30.09.2016 do 17.10.2016 a na internetovej
stránke obce www.stankovany.sk od 30.09.2016 do 17.10.2016.
Uznesenie č.: 95/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e podľa §9a ods. 8 písm. b), e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením OZ 074/2016/05 zo dňa
29.09.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku reg. E-KN parc. č. 10198/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 evidovanej na LV č. 3311, pre Evu Božekovú,
rod. Roštekovú, nar. , rod. č. , bytom 034 92 Stankovany 56 v cene 1,00 EUR/m2, čo
predstavuje celkovú odpredajnú cenu 13,- EUR.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- Uvedený pozemok Eva Božeková dlhodobo užíva a stará sa oň. Ide o pozemok
v bezprostrednej blízkosti rodinného domu súp. č. 56 vo vlastníctve nadobúdateľky. Preto
cena nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 13,- EUR.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e
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a) obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke predaj
majetku obce
b) starostu obce, aby so žiadateľkou o predaj majetku uzatvoril kúpnu zmluvu a aby
zabezpečil zverejnenie kúpnej zmluvy
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