Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 19.06.2019.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ
Návrh VZN obce Borčice č. 1/2019 o opatrovateľskej službe - v súlade s ustanovením
§ 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Návrh VZN obce Borčice č. 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci Borčice - v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Finančný príspevok MAS Vršatec
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Ľubica Hasidlová privítala prítomných poslancov, skonštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Nikto nemal žiadne pripomienky k programu, ktorý bol
uvedený v pozvánke. Preto dala starostka o predloženom programe hlasovať. P. Boris Bobot
sa ospravedlnil je PN.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 26
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ
Návrh VZN obce Borčice č. 1/2019 o opatrovateľskej službe - v súlade s ustanovením
§ 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

5. Návrh VZN obce Borčice č. 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci Borčice - v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Finančný príspevok MAS Vršatec
7. Diskusia
8. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: p. Jozef Sekula a p. Daniela
Králiková. Písaním zápisnice poverila zamestnankyňu obecného úradu Janu Betákovú.
3. Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ
Starostka predložila správu z kontroly uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 10.04.2019, kde boli prijaté uznesenia č. 17 až 25.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 27
Návrh uznesení bol prijatý. Ku kontrole uznesení Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach berie na
vedomie kontrolu uznesení č. 17 až 25 zo dňa 10.04. 2019.

4. Návrh VZN obce Borčice č. 1/2019 o opatrovateľskej službe - v súlade s
ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Starostka – predniesla návrh VZN obce Borčice č. 1/2019 o opatrovateľskej službe - v súlade
s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Starostka – dňa 14.06.2019 obdržal obecný úrad od p. Andreja Haliaka pripomienku, ktorá
bola zaslaná v zákonnej lehote. Išlo o pripomienku k bodu číslo 4. a k bodu číslo 5 tohto
programu. Bola sa informovať na TSK a na UPSVaR - TN. Na TSK jej povedali, že zákon
nám káže, aby sme poskytovali túto službu. Na UPSVaR – TN sú viaceré formy poskytnutia
z národného projektu alebo iných fondov. Na rok 2020 sa bude informovať a keď bude
vyhlásený projekt alebo nejaká výzva určite sa zapojí do toho na opatrovateľskú službu.
Upozornila poslancov, aby zvážili sumu, nakoľko sa to môže otočiť proti nim. Sú tu pre
občanov obce Borčice.
p. Srnec – sa k danej problematike vyjadril, že nesúhlasí s p. Haliakom a navrhuje 4,00€/hod.
za opatrovateľskú službu v obci Borčice. Sumu 4,00€/hodinu navrhuje preto, aby chránil
rozpočet obce. Nechce, aby sa obec dostala do nútenej správy. Pokiaľ sa prihlási 10
žiadateľov a budú chcieť opatrovateľskú službu za 2,50€ utiahne to obec? Takto im ju obec

poskytne za 4,00€/hodinu. A je na nich či danú službu zoberú za takýchto podmienok. Myslí
si, že suma 1,20€ a 1,70€ bojí sa toho, že to nepokryje. Preto po zvážení navrhuje upraviť
sumu zo 4,00€ na 3,50€.
90% obyvateľov z tejto dediny má príbuzných a tí sa postarajú o svojich príbuzných.
V prípade otázok zo strany občanov vie si obhájiť sumu 3,50€.
p. Haliak – navrhuje za opatrovateľskú službu 1,70€/hodinu, nakoľko v roku 2019 je
v rozpočte na sociálnu starostlivosť 500,00€. Minimálna mzda je momentálne 520,00€ a má
ísť hore. Chcem aby mala obec aspoň na pokrytie nákladov na odvody, ktoré platí
zamestnávateľ.
Hl. kontrolórka – plánovanie rozpočtu na rok 2020 môže sa stanoviť do rozpočtu jeden plný
úväzok. Ale pokiaľ tento úväzok by sa naplnil, bohužiaľ obec už nemá limit, aby ďalej
poskytovala službu. Ak sa naplní úväzok tak zvyšní žiadatelia sa zaradia do poradovníka
o opatrovateľskú službu. Výšku úväzku má v kompetencii starostka obce, nie obecné
zastupiteľstvo. To iba schvaľuje finančný balík do rozpočtu obce na ďalší rok.
p. Králiková – sa spýtala ďalších poslancov ako teda bude zvládať platenie starobný
dôchodca? Považuje to za výsmech ľudí, ktorí sú nato odkázaní. Spýtala sa kolegov, či vedia
o nejakej obci, kde sú 4,00€ za opatrovateľskú službu? P. Srnec odpovedal: Áno má, 3,50€
obec pri Bánovciach nad Bebravou.
Starostka dala hlasovať za jej návrh so sumou 1,20€/hod.
(za 1 – proti 3 – zdržal sa 0)
Návrh nebol prijatý
Starostka dala hlasovať za návrh p. Andreja Haliaka so sumou 1,70€/hod.
(za 1 – proti 2 – zdržal sa 1)
Návrh nebol prijatý
Starostka dala hlasovať za návrh p. Rastislava Srnca so sumou 3,50€/hod.
(za 3 – proti 1 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 28
Návrh p. Rastislava Srnca so sumou 3,50€/ hodinu za opatrovateľskú službu v obci Borčice
bol prijatý.

5. Návrh VZN obce Borčice č. 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci
Borčice - - v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starostka – dala návrh VZN obce Borčice 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci
Borčice - - v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Dňa 14.06.2019 sme obdržali pripomienku na dané VZN, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Pripomienky zo strany p. Haliaka boli adekvátne. Voči pripomienke p. Haliaka nemá žiadne
námietky a preto dáva hlasovať za VZN s pripomienkami p. Haliaka.
Starostka – dala hlasovať za jej návrh.
(za 0 – proti 4 – zdržal sa 0)
Návrh nebol prijatý
Starostka – dala hlasovať za návrh s pripomienkami p. Andreja Haliaka.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 29
Návrh VZN obce Borčice č. 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci Borčice - - v
súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s doplňujúcimi pripomienkami bol schválený
v plnom rozsahu.
6. Finančný príspevok MAS Vršatec
Starostka – oboznámila poslancov OZ, že MAS Vršatec dňa 07.06.2019 vyhlásil výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou /Stratégia CLLD MAS
Vršatec/ v Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7, podopatrenia 7.4
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
A dňa 12.06.2019 vyhlásil MAS Vršatec výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci podopatrenia 7.2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie /mimo Bratislavský kraj/.
Navrhuje, aby sme uchádzali o výzvu MAS 028/7.2. Za poskytnuté finančné prostriedky
môžeme spraviť rekonštrukciu oplotenia na obecnom cintoríne. Je v dezolátnom stave
a považuje to za vhodné investované finančné prostriedky. Vyzvala poslancov, aby podali
návrhy, ak majú iný názor o čo sa treba uchádzať v rámci finančného príspevku MAS
Vršatec. Potrebuje od poslancov OZ návrhy o čo sa má obec uchádzať.

Dňa 24.06.2019 má ísť na ďalšie stretnutie, kde bude informovaná o konkrétnych
podmienkach pri uchádzaní sa o finančný príspevok. Podľa toho ako sa v MAS Vršatec
vyjadria, na základe toho sa zvolá mimoriadne zastupiteľstvo.
p. Srnec – v podstate súhlasí s návrhom starostky – cintorín.
p. Haliak – navrhuje, aby sa z toho spravilo stojisko odpadu pri OcÚ.
p. Sekula – cintorín.

7. Diskusia
Starostka – vyzvala hl. kontrolórku, aby predložila plán kontrolných činností na II.
polrok/2019.
Odkanalizovanie OcÚ – Srnec potrebuje vidieť jestvujúce plány alebo navrhuje, aby sa to
riešilo v rámci akcie „Z“ – výberovým konaním.
p. Haliak – mu bolo povedané, že pravidlá hospodárenia v obci majú právo vidieť k
nahliadnutiu.
Hl. kontrolór – čerpanie rozpočtu je zverejnené a prístupné. Faktúry, zmluvy a objednávky sa
zverejňujú môžu si poslanci pozrieť. Na najbližšom OZ podám správu kontrolnej činnosti za
I. polrok.
p. Haliak – objednávky k dnešnému dňu nie sú zverejnené, požaduje aby sa zverejnili.
p. Haliak - má znalosť, že by bola ochota zo strany občanov zriadiť amatérsky futbalový klub,
nakoľko je to plocha na športové aktivity, preto by sme chceli niečo ako poslanci riešiť. Na
otázku starostky – kto by financoval tento klub? Pán Sekula odpovedal: na začiatok
svojpomocne a potom obecný úrad.
Starostka – ja som proti futbalovému klubu, viem, že je to finančne náročné. Na
opatrovateľskú službu tvrdíte, že nemáme a na futbalový klub zrazu máme?
p. Haliak – my ako poslanci OZ máme právo určiť úlohu starostke, a to aby si preverila
ohľadne športového centra ISKRA BORČICE do 20.07.2019 nasledovné doklady:
1. Stavebné povolenie
2. Kolaudačné rozhodnutie
3. Nájomná zmluva
4. Uznesenie, v ktorom bolo schválený prenájom celej plochy-parcely
5. Uznesenie, v ktorom sa poslanci uzniesli, kde tá stavba je povolená.
p. Haliak – vyzval hlavnú kontrolórku, aby do 20.07.2019 preverila všetky zmluvy do
ukončenia platnosti.

8. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 3. zasadnutí obecného
zastupiteľstva a ukončila rokovanie.

Ľubica Hasidlová
starostka obce

Overovatelia:

Daniela Králiková

____________________

Jozef Sekula

____________________

Zapisovateľka:
Ing. Jana Betáková

____________________

