ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borčanoch ,
konaného dňa 09.12.2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Borčanoch
Prítomní dľa prezenčnej listiny :
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice.

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb a odovzdanie
osvedčení o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba a správa mandátovej komisie
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ
10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu obce
11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
12. Určenie platu starostu
13. Diskusia
14. Záver
1. Otvorenie
Pred začatím ustanovujúceho zasadania si prítomní vypočuli štátnu hymnu. Ing. Jaroslav Kopčan
privítal prítomných poslancov a hostí a oboznámil ich s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Mária Divékyová, za overovateľov zápisnice boli určení:
Ľuboš Záhumenský a JUDr. Zuzana Tomášová.
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Mária Luchavová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb:
Za starostu obce Borčany bol zvolený pán Ing. Jaroslav Kopčan
Poslancami OZ sa stali :
pani JUDr. Zuzana Tomášová
pán Ľuboš Záhumenský
pán Ján Luchava
pán Ivan Malík
pán Marián Balažovič
Uznesenie č. 1/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch berie na vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce 2018
Hlasovanie: za 5 poslanci
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta prečítal sľub a podpisom ho potvrdil.
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Uznesenie č. 1/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch konštatuje, že starosta obce Ing.
Jaroslav Kopčan zložil predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie: za 5 poslanci
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva:
Starosta obce vyzval jednotlivo poslancov, aby zložili sľub. Sľub prečítala JUDr. Zuzana
Tomášová a Mária Luchavová odovzdala osvedčenia o zvolení. Vyššie uvedení poslanci OZ
zložili sľub poslancov Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 1/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch konštatuje, že poslanci obecného
zastupiteľstva Marián Balažovič, Ján Luchava, Ivan Malík, JUDr. Zuzana Tomášová a Ľuboš
Záhumenský zložili predpísaný sľub poslancov obce.
Hlasovanie: za 5 poslanci.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce:
Novozvolený pán starosta Ing. Jaroslav Kopčan poďakoval za dôveru, ktorú mu občania
preukázali pri voľbe starostu obce, ďalej poďakoval bývalej p. poslankyni OZ Tatiane Drápalovej
za vykonanú prácu pre obec a vedenie kroniky a vyslovil nádej na dobrú spoluprácu
s novozvoleným poslancom p. Balažovičom pre prospech občanov obce Borčany.
Uznesenie č. 1/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch berie na vedomie vystúpenie starostu
obce.
Hlasovanie: za 5 poslanci
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Starosta skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ a OZ je uznášaniaschopné.
OZ schválilo program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 2/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch schvaľuje program ustanovujúceho
zasadania.
Hlasovanie: za 5 poslanci.
8. Voľba a správa mandátovej komisie
Starosta obce navrhol členov mandátovej komisie: Ján Luchava a Ivan Malík.
Mandátová komisia vyhotovila a predložila správu a konštatovala, že starosta obce a poslanci OZ
zložili zákonom predpísaný sľub, prevzali osvedčenia o zvolení a predložili čestné prehlásenia, že
nevykonávajú činnosti, ktoré by boli nezlučiteľné s funkciou poslanca OZ a starostu obce. Správu
prečítala p. Zuzana Tomášová.
Uznesenie č. 1/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch berie na vedomie správu mandátovej
komisie.
Hlasovanie: za 5 poslanci
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Zákon o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolať aj
poverený poslanec obecného zastupiteľstva, napríklad v tom prípade, keď nezvolá obecné
zastupiteľstvo starosta obce alebo jeho zástupca najmenej jedenkrát za tri mesiace. Na riešenie
takejto situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol Ivan Malík. Na
základe uvedeného obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca obecného zastupiteľstva Ivana Malíka
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
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ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
OZ schválilo predložený návrh.
Uznesenie č. 3/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch poveruje poslanca Ivana Malíka
zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: za 5 poslanci
10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu obce
Pán starosta vymenoval za svojho zástupcu pani poslankyňu JUDr. Zuzanu Tomášovú, ktorá
získala vo voľbách najväčší počet hlasov.
Uznesenie č. 1/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch berie na vedomie vymenovanie
JUDr. Zuzany Tomášovej za zástupcu starostu obce.
Hlasovanie: za 5 poslanci
11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Starosta obce oboznámil prítomných, že komisia musí mať aspoň troch členov, ktorí sú zároveň
poslancami obce. Návrh na predsedu komisie: Ivan Malík, členovia komisie: Ján Luchava a Ľuboš
Záhumenský.
OZ schválilo predložený návrh.
Uznesenie č. 4/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch
A) zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
B) volí: Predsedu: Ivan Malík, členov: Ján Luchava a Ľuboš Záhumenský.
Hlasovanie: za 5 poslanci
12. Schválenie platu starostu
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami navrhujeme mesačný plat starostu vo výške
984 EUR.
OZ schválilo predložený návrh.
Uznesenie č. 5/U/2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčanoch určuje v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu vo výške 984 EUR.
Hlasovanie: za 5 poslanci.
13. Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil. Starosta obce v rámci diskusie informoval
prítomných o plánoch do budúceho volebného obdobia, o finančných možnostiach, o problémoch
pri získavaní dotácií z eurofondov, o vykonaných prácach a projektoch a kultúrno-spoločenských
akciách v uplynulom volebnom období. Na záver poprial všetkým pevné zdravie, vzájomné
porozumenie a dobrú vôľu, aby sme v našej obci mohli slušne a spokojne žiť.
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14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ a občanom za účasť
konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli prijaté samostatnými hlasovaniami, preto nebolo
potrebné hlasovať za uznesenie ako celok, prijaté uznesenia sú platné a tým ustanovujúce
zasadnutie ukončil.

V Borčanoch, dňa 09.12.2018
Zapísala: Mária Divékyová

......................................

Ing. Jaroslav Kopčan
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Ľuboš Záhumenský

.....................................

JUDr. Zuzana Tomášová

......................................
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