Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 07.12.2018.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Úvodné náležitosti:
1.1 Otvorenie zasadnutia
1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3. Príhovor novozvoleného starostu
4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
5. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom
zriadení
7. Určenie platu starostu
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
9. Diskusia
10. Záver
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borčice bolo zahájené štátnou
hymnou Slovenskej republiky.
1. Úvodné náležitosti
1.1 Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Anton Fabuš privítal prítomných a otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ,
prezenčná listina je podpísaná všetkými prítomnými a tvorí súčasť tejto zápisnice. V zhľadom
nato, že sa jedná o prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom funkčnom období,
požiadal prítomných, aby povstali. Zaznela štátna hymna SR.

1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov:
Boris Bobot a Jozef Sekula. Písaním zápisnice poveril zamestnankyňu obecného úradu Janu
Betákovú.
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
Člen miestnej volebnej komisie v Borčiciach p. Patrik Mačina informoval prítomných
o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, zápisnica miestnej volebnej
komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bude súčasťou
tejto zápisnice.
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolená starostka obce Ľubica Hasidlová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
Zároveň svojim podpisom čestne prehlásila, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou
starostu.
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Daniela Králiková prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva svojim podpisom a vyslovením „sľubujem“ zložili
sľub.
Zároveň svojim podpisom čestne prehlásili, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Boris Bobot
Andrej Haliak
Daniela Králiková
Jozef Sekula
Rastislav Srnec
Starostka obce poblahoželala poslancom OZ k ich zvoleniu a poďakovala poslancom, ktorým
sa skončilo funkčné obdobie.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Starostka obce konštatovala, že nakoľko všetci zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný
sľub, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Požiadala poslancov o vyjadrenie

k predloženému programu rokovania. Nikto nemal žiadne pripomienky. Starostka
hlasovať o predloženom programe zasadnutia.

dala

(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 1
K programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Schválený program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
1.1 Otvorenie zasadnutia
1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3. Príhovor novozvoleného starostu
4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
5. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom
zriadení
7. Určenie platu starostu
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
9. Diskusia
10. Záver
3. Príhovor novozvoleného starostu
Starostka obce sa prihovorila prítomným, poďakovala sa prejavenú dôveru a opätovne
poblahoželala novozvoleným poslancom a poďakovala sa poslancom, ktorým sa funkčné
obdobie skončilo.

4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
Zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v platnom znení v Čl. 1 b) ustanovuje „ povinnosti a obmedzenia pre verejného
funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára
s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie“.
V zmysle Čl. 2 ods. 1 o) sa vzťahuje aj na funkciu starostu obce.
Okrem iných povinností a obmedzení vyplýva verejným funkcionárom podľa Čl. 7 ods. 1
povinnosť podávať písomné oznámenie o nezlučiteľnosti výkonu verejnej funkcie s inými
funkciami, informácie o zamestnaneckom pomere, prípadne podnikateľskej činnosti,
dosiahnuté príjmy a majetkové pomery. Toto oznámenie podľa ods. 5 a) tohto ustanovenia
zákona podáva starosta obce komisií obecného zastupiteľstva.
Zloženie komisie je definované v spomínanom ods. 5 a), v ktorom sa hovorí:
„Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia
a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento
počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej
strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov“.
V článku 7 sa síce priamo nehovorí o termíne konštituovania komisie na ochranu verejného
záujmu, uvádzajú sa tu však dve dôležité skutočnosti:
1. komisia je zložená z poslancov,
2. prvé oznámenie je verejný funkcionár povinný podať do tridsiatich dní odo dňa, kedy sa
ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca za predchádzajúci
kalendárny rok.
(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 2
K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe je
členov Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach
a/ z r i a ď u j e komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
b/ volí predsedu komisie: Jozef Sekula

členov komisie: 1. Rastislav Srnec
2. Daniela Králiková
5. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Starostka obce informovala prítomných o poverení zástupcu starostu na celé funkčné obdobie
– z radu poslancov poverila Andrej Haliak.
(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 3
Poslanci OZ sa uzniesli a jednoznačne odsúhlasili za zástupcu starostu na celé funkčné
obdobie Andrej Haliak.
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
obecné zastupiteľstvo v súlade so znením §12 o obecnom zriadení
Úloha poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplývajú z
§12 zákona o obecnom zriadení:
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecného zastupiteľstva. Ak starosta nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho
ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva o zvolanie ktorého požiadala aspoň
tretina poslancov, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od
doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, toto zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný
deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie
zástupca starostu.
Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvo. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada
v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak
starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie
zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ,
vedie ho iný poslanec poverený OZ. Poslanec, ktorý je oprávnený zvolať alebo viesť
zasadnutie OZ v prípadoch uvedených vyššie sa určuje spravidla na celé funkčné obdobie.
Poslanca volí zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Je pravdou, že
tento inštitút nebýva veľmi využívaný, nakoľko väčšinou túto úlohu starostovia, prípadne

zástupcovia starostu plnia svedomite, avšak, pre prípad, ak by sa vyskytla situácia, kedy
nebude starosta ani jeho zástupca môcť plniť povinnosti pri zvolávaní/vedení zastupiteľstva,
je nevyhnutné mať povereného poslanca.
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach poveruje poslanca Rastislav Srnec zvolávaním
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 4
K povereniu poslanca zvolávaním zasadnutí sa uzniesli, že:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach poveruje poslanca Rastislav Srnec zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta , ods. 3
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
7. Určenie platu starostu
Hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Savková informovala o spôsobe tvorby platu starostu,
predniesla dôvodovú správu a návrh na uznesenie.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 alebo násobku podľa §4 ods. 6. Plat
sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia
sľubu.

§ 4 Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu
obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1.

do 500 obyvateľov

1,65-násobok

2.

od 501

do 1 000 obyvateľov

1,83-násobok

3.

od 1 001 do 3 000 obyvateľov

2,20-násobok

4.

od 3 001 do 5 000 obyvateľov

2,41-násobok

5.

od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok
od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok

6.
8.

od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok
od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok

9.

nad

7.

100 000 obyvateľov 3,98-násobok

Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat
podľa § 3 ods. 1.
Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roku.
Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v
pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší
ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.
Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom
starostu, znížiť 1,65 násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.
Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi
zvýšiť plat podľa odseku
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2017
predstavovala podľa oznámenia ŠÚ SR zo dňa 07.03.2018 sumu 954,00€.
Podľa § 4 odst. 1 cit. Zákona podľa počtu obyvateľov obce Borčice, koeficient pre
výpočet platu starostu predstavuje 1,83 – násobok.
Mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne:
954,00€ x 1,83 + 60%
954,00€ x 1,83 = 1.745,82€ : 2 /polovičný úväzok/ = 872,91€ + 60% = 1.396,66€
v hrubom/mesačne
zaokrúhlene 1.397,00€/mesačne
- Odmeny poslancom: navrhuje starostka ponechať tak, ako bolo doteraz. Odhlasujú ich
poslanci na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia
UZNESENIE č. 5
Návrh na určenie platu starostu Borčíc obecné zastupiteľstvo v Borčiciach určuje:
„ plat starostu od prvého zasadnutia v rozsahu polovičného úväzku mesačne sa bude počítať
nasledovne:
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2017
predstavovala podľa oznámenia ŠÚ SR zo dňa 07.03.2018 sumu 954,00€.
Podľa § 4 odst. 1 cit. Zákona podľa počtu obyvateľov obce Borčice, koeficient pre
výpočet platu starostu predstavuje 1,83 – násobok.

Mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne:
954,00€ x 1,83 + 60% / Obecné zastupiteľstvo zvýšilo tento plat o 60 % v zmysle zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
§4 ods. 2/
954,00€ x 1,83 = 1.745,82€ : 2 /polovičný úväzok/ = 872,91€ + 60% = 1.396,66€
v hrubom/mesačne
zaokrúhlene 1.397,00€/mesačne
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Starostka obce informovala poslancov o komisiách obce a navrhla ich zloženie:
A.) navrhuje
1. Finančná komisia
2. Inventarizačná komisia
3. Kultúrno-športová komisia
4. Stavebná komisia
B.) volí
1. Finančná komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Rastislav Srnec
Andrej Haliak
2. Inventarizačná komisia:
- predseda komisie: Andrej Haliak
- členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
3. Kultúrno-športová komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Ing. Dáša Knápková
Dominika Srncová
4. Stavebná komisia:
- predseda komisie: Rastislav Srnec
- členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia
UZNESENIE č. 6
K zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach
A.) zriaďuje
1. Finančná komisia

2. Inventarizačná komisia
3. Kultúrno-športová komisia
4. Stavebná komisia
B.) volí
1. Finančná komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Rastislav Srnec
Andrej Haliak
2. Inventarizačná komisia:
- predseda komisie: Andrej Haliak
- členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
3. Kultúrno-športová komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Ing. Dáša Knápková
Dominika Srncová
4. Stavebná komisia:
- predseda komisie: Rastislav Srnec
- členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
9. Diskusia
Starostka obce informovala poslancov, že obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby,
najmenej však raz za tri mesiace – navrhla:
1. zasadnutie v mesiaci január, apríl, september, december 2019.
2. starostka informovala, že 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať 11.1.2019
o 16,00hod. na OcÚ Borčice.
3. na 2. Zasadnutí OZ sa rozšíria členovia kultúrno-športovej komisie a stavebnej komisie.
4. sa prejedná kúpna zmluva p. Janka Ulmanová, nar. 25.06.1951, bytom Pod hájom 961/23,
018 41 Dubnica nad Váhom, čislo zmluvy: 055/2008/KZ, ktorú priniesol osobne p. Jaroslav
Dokupil.
5. schválenie rozpočtu obce na 2019 – 2021.
6. pozvánky, zápisnice a VZN sa budú posielať poslancom OZ mailom, ktorý si uvedú
v osobnom dotazníku.
(za 5 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh uznesenia
UZNESENIE č. 7
Poslanci OZ sa uzniesli a odsúhlasili jednotlivé body, aby boli zaradené v programe na 2.
zasadnutí OZ.

10.Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a ukončila rokovanie. Zriadenie komisií pre potrebu, chod
a kontrolnú činnosť obce po línií poslancov a voľba ich predsedov a členov,

Ľubica Hasidlová
starosta obce

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 07.12.2018
(1-7)
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č.2
a/ z r i a ď u j e komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
b/ volí predsedu komisie: Jozef Sekula
členov komisie: 1. Rastislav Srnec
2. Daniela Králiková

Uznesenie č.3
Poslanci OZ sa uzniesli a jednoznačne odsúhlasili za zástupcu starostu na celé funkčné
obdobie Andrej Haliak.

Uznesenie č.4
K povereniu poslanca zvolávaním zasadnutí sa uzniesli, že:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach poveruje poslanca Rastislav Srnec zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta , ods. 3
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č.5
Návrh na určenie platu starostu Borčíc obecné zastupiteľstvo v Borčiciach určuje:
„ plat starostu od prvého zasadnutia v rozsahu polovičného úväzku mesačne sa bude počítať
nasledovne:
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2017
predstavovala podľa oznámenia ŠÚ SR zo dňa 07.03.2018 sumu 954,00€.
Podľa § 4 odst. 1 cit. Zákona podľa počtu obyvateľov obce Borčice, koeficient pre
výpočet platu starostu predstavuje 1,83 – násobok.
Mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne:

954,00€ x 1,83 + 60% / Obecné zastupiteľstvo zvýšilo tento plat o 60 % v zmysle zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
§4 ods. 2/
954,00€ x 1,83 = 1.745,82€ : 2 /polovičný úväzok/ = 872,91€ + 60% = 1.396,66€
v hrubom/mesačne
zaokrúhlene 1.397,00€/mesačne

Uznesenie č.6
K zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach
A.) zriaďuje
1. Finančná komisia
2. Inventarizačná komisia
3. Kultúrno-športová komisia
4. Stavebná komisia

B.) volí
1. Finančná komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Rastislav Srnec
Andrej Haliak
2. Inventarizačná komisia:
- predseda komisie: Andrej Haliak
- členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
3. Kultúrno-športová komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Ing. Dáša Knápková
Dominika Srncová
4. Stavebná komisia:
- predseda komisie: Rastislav Srnec
- členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
Uznesenie č. 7
Poslanci OZ sa uzniesli a odsúhlasili jednotlivé body, aby boli zaradené v programe na 2.
zasadnutí OZ.

Ľubica Hasidlová
Starostka obce Borčice

Overovatelia:

Boris Bobot

____________________

Jozef Sekula

____________________

Zapisovateľka:
Ing. Jana Betáková

____________________

