Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 10.04.2019.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ
Odsúhlasenie odmeny poslancom OZ
Záverečný účet obce Borčice za rok 2018
Schválenie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov
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 a p. Daniela Králiková sa tiež ospravedlnila pre pracovné povinnosti.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 17
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ
Odsúhlasenie odmeny poslancom OZ
Záverečný účet obce Borčice za rok 2018
Schválenie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov
Diskusia
Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starostka obce poslancov:
Rastislav Srnec a Andrej Haliak. Písaním zápisnice poverila zamestnankyňu obecného úradu
Janu Betákovú.

3. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ
Starostka predložila správu z kontroly uznesení z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 11.01.2019, kde boli prijaté uznesenia č. 8 až 16.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 18
Návrh uznesení bol prijatý. Ku kontrole uznesení Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach berie na
vedomie kontrolu uznesení č. 8 až 16 zo dňa 11.01. 2019.

4. Odsúhlasenie odmeny poslancom OZ
Starostka – predniesla návrh odmeňovania poslancov OZ a členov jednotlivých komisií a to
takto:
1. Poslanci budú odmeňovaní sumou 30,00€ za každé zasadnutie OZ, ktorého sa
poslanec zúčastní a odmena bude vyplácaná raz ročne.
2. Členovia jednotlivých komisií budú odmeňovaní sumou 10,00€ za každé stretnutie,
ale maximálne štyrikrát do roka budú tieto zasadnutia odmeňované. V prípade, že sa
stretnú viac ako štyrikrát do roka bude im vyplatená maximálne suma 40,00€ do roka.
3. Všetky stretnutia komisií budú na konci roka vydokladované zápisom so stretnutia
prezenčnou listinou.
Starostka dala o návrhu hlasovať.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 19
k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Borčiciach Obecné
zastupiteľstvo v Borčiciach prijíma zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Borčiciach a členov komisií.

5. Záverečný účet obce Borčice za rok 2018
Starostka oslovila hlavnú kontrolórku obce Ing. Savkovú, aby predložila stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Borčice za rok 2018. Ing. Savková predniesla stanovisko
a skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami
a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie ako aj stav majetku a záväzkov obce Borčice
a preto doporučuje schváliť návrh záverečného účtu tak ako je predložený a schváliť
celoročné hospodárenie obce Borčice bez výhrad. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí
prílohu č. 1 k tejto zápisnici.
Poslanec p. Haliak sa vyjadril, že defakto nastúpili na konci roka 2018, čiže môžu len
zhodnotiť a odsúhlasiť hospodárenie za rok 2018. Hlavná kontrolórka vysvetlila, že záverečný
účet sa predkladá ministerstvu a obecnému zastupiteľstvu sa predkladá len na vedomie a tam
sa aktívne sa schvaľuje len rozhodnutie, čo sa bude robiť len keď je prebytok hospodárenia.
Ale tým, že v roku 2018 sa robila cesta, celkové náklady sa dali do nákladov, takže vznikla
strata. Cesta sa spláca postupne v zmysle dohodnutého splátkového kalendára, nakoľko sa
použil rezervný fond. Ďalej poslanci nemali otázky ani pripomienky, starostka dal o
záverečnom účte za rok 2018 hlasovať.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý

UZNESENIE č. 20
k záverečnému účtu za rok 2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach:
berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2018
schvaľuje
b) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

6. Schválenie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov
A. Žiadosť o finančný príspevok Mgr. Adolfa Kobelu
Starostka predniesla žiadosť o finančný príspevok Mgr. Adolfa Kobelu. Objasnila všetkým
sociálnu situáciu k danej žiadosti, kde Mgr. Adolf Kobela požiadal o príspevok 1,40€/hodinu
zo dňa 26.02.2019. Starostka navrhuje s účinnosťou od 01.03.2019 prispievať finančne sumou
1,20€/ na hodinu, čo predstavuje 50% z celkovej sumy, ktorú musí občan zaplatiť za
opatrovateľskú službu v domácnosti spoločnosti StarDOS, n.o.
Slovo dostala pani Bc. Gabriela Holbová /člen finančnej komisie/ - informovala poslancov
o situácií, že suma 1,40€ nie je adekvátna. Z dlhodobého hľadiska je to celé zle. Sme malá
obec a bohužiaľ rozpočet nenafúkneme. Od 1.1.2019 ako obec máme právo to odmietnúť,

pokiaľ ten rozpočet není nemáme iné prostriedky ako pomôcť. Navrhuje paušálne schváliť
poslancom, aby sa vyhli situácii kedy môžu prísť ďalší občania s rovnakou žiadosťou.
Z dlhodobého hľadiska to treba nadstaviť tak, aby to bolo dobré a správne pre všetkých
občanov.
P. Haliak – navrhuje nadstaviť paušál/mesiac. Momentálne je v rozpočte na sociálnu
výpomoc rozpočtovaných 500,00€ za rok.
p. Srnec – oslovil a informoval sa aj v okolitých obciach o danej situácií. Treba si splniť
povinnosť voči občanovi a preto navrhuje do budúcna zmeniť VZN o sociálnych službách
v obci Borčice. Momentálne zdieľa názor s p. Haliakom, aby sa poskytla určitá paušálna suma
za mesiac, s ktorou sa počíta v rozpočte.
Hlavná kontrolórka – bolo by dobré dať, ak sa odsúhlasí paušál, ale na deň. Občan môže byť
hospitalizovaný a vtedy mu nebude poskytovaná sociálna služba v domácnosti.
Starostka dala hlasovať o jej návrhu, kde by sa obec podieľala sumou 1,20€/hodinu.
(za 0 – proti 3 – zdržal sa 0)
Návrh nebol prijatý

Na základe doporučenia hlavnej kontrolórky obce Ing. Gabriely Savkovej poslanci OZ navrhli
poskytnúť paušálnu sumu 1,00€ / pracovný deň po dobu troch mesiacov, kde sa opätovne
prehodnotí žiadosť. Starostka dala hlasovať za návrh poslancov OZ.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 21
Žiadosť Mgr. Adolfa Kobelu bola prehodnotená na základe finančných možností rozpočtu
obce následne a prijali návrh poskytnúť paušálnu sumu 1,00€/pracovný deň po dobu troch
mesiacov, kde sa opätovne prehodnotí žiadosť.

B. Žiadosť o finančný príspevok - Materské centrum Štvorlístok
Starostka prečítala žiadosť o finančný príspevok na hračky pre deti vo výške 300,00€. Dala
priestor na vyjadrenie poslancom.
Poslanci OZ navrhli sumu 150,00€ pre MC Štvrolístok, nakoľko bola doručená žiadosť
o príspevok na chod OZ ZO Borčice. Poslanci sa zhodli, že suma ktorá bude poskytnutá zo
strany obce, bude použitá na nákup hračiek pre deti. Do konca roka 2019 musí materské
centrum Štvorlístok zdokladovať a vyúčtovať nákup hračiek.
Starostka dala hlasovať za návrh poslancov OZ.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý

UZNESENIE č. 22
Návrh poslancov OZ na jednorázový finančný príspevok vo výške 150,00€ bol prijatý.

C. Žiadosť o finančný príspevok – Záhradkárska oblasť Borčice
Starostka prečítala žiadosť od záhradkárov v Borčiciach, potrebovali by finančný príspevok
na technické zabezpečenie – farby na oplotenie a vybudovanie lavičiek a údržbu prístupovej
cesty. Poslanci navrhli sumu 150,00€. Do konca roka 2019 musí občianske združenie
Záhradkárska oblasť Borčice zdokladovať a vyúčtovať nákup. Starostka dala hlasovať za
návrh poslancov OZ.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 23
Návrh poslancov OZ na jednorázový finančný príspevok vo výške 150,00€ bol prijatý.

7. Diskusia
Starostka – oboznámila poslancov OZ, že dňa 30.04.2019 bude „stavanie Mája“.
P. Haliak - navrhol príspevok z OcÚ v celkovej výške 100,00€.
Starostka vyzvala poslancov a zároveň kultúrno-športovú komisiu na realizovanie a návrh
priebehu „stavania Mája“. Dala hlasovať za návrh.
(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 24
Finančné prostriedky vo výške 100,00€ budú použité na prípravu a organizáciu akcie
„stavanie Mája“. Návrh bol prijatý.

Starostka – dňa 27.04.2019 navrhuje, aby bola obecná brigáda. Poverila poslancov a stavebnú
komisiu, aby prešli obec a dali návrh, čo treba poopravovať resp. upraviť. Na základe žiadosti
pána /Ondřejíček/ starostka oboznámila poslancov OZ, že sa bude konať aj čistenie popri
Váhu dňa 04.05.2019.
P. Haliak – odporučil starostke skontaktovať sa so spoločnosťou Marius Pedersen – p.
Hladký/ obchodný zástupca/ ohľadom uskladnenia odpadu pri čistení obce. P. Haliak vie
vybaviť na tieto akcie veľkoobjemový kontajner s odvozom. Obec by sa podieľala na náklady
PHM a uskladnenie odpadu na skládke odpadu, ktoré by boli vyúčtované OcÚ na termín
27.04.2019 a na 04.05.2019.

Starostka dala hlasovať za návrh ohľadom obecnej brigády na termíny 27.04.2019 a
04.05.2019.

(za 3 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 25
Návrh bol prijatý tak, aby OcÚ znášala náklady na pohonné hmoty a uskladnenie odpadu na
skládke, ktoré budú vyúčtované faktúrou na Obecný úrad.

SWAN – zamestnanec spoločnosti SWAN prišiel predniesť ich návrh ako by sa dala riešiť
optická sieť spojenie od Nemšovej až po Púchov. Išlo by o realizáciu vzduchom cez
elektrické stĺpy. Sú ochotní dať prístupové body kde si OcÚ ukáže. IP adresy a samotné
kamery by si obecný úrad znášal sám na vlastné náklady. Na otázku ako by riešili rodinné
domy, kde ešte niesú elektrické stĺpy sa vyjadril jedine rozkopávkou. Kde sú stĺpy tam by sa
to riešilo vzduchom.
P. Srnec – nech príde technik so spoločnosti SWAN a dá konkrétne návrhy a ponuku pre celú
obec. Keď sa má robiť optika, tak pre všetky domy v obci, ktoré o to požiadajú, by mali
pripojenie. Každopádne treba prísť a pozrieť situáciu v obci Borčice.
Starostka – dňa 10.04.2019 bola doručená žiadosť zo strany majiteľov rodinných domov z
Borčíc ide konkrétne o rodinné domy za Kaštieľom. Majitelia žiadajú o vybudovanie
hlavného verejného vodovodu a prípojek na pitnú vodu. Zástupca majiteľov domov p. Peter
Vavák objasnil celú situáciu aká tam je, nakoľko všetky rodinné domy majú povolenú studňu
stavebným úradom. Povedal, že niektoré domy majú zlý rozbor vody alebo sú na hrane
používania. Niektorý vlastníci RD si kúpili aj čističky vody. Musia po 2-3 rokoch investovať
do nového čerpadla.
Starostka – chcela by vidieť od majiteľov dotknutých rodinných domov výsledky rozborov
vody od certifikovanej inštitúcie. Oficiálny rozbor vody robí spoločnosť Považská vodárenská
spoločosť alebo Hygiena v Trenčíne. Starostka požaduje výsledky z takýchto spoločností.
Starostka – chcela by sa opäť vrátiť k žiadosti p. Dokupila a jeho susedov. Je vypracovaná
cenová ponuka na prípojku vody a čaká sa na ďalšie cenové ponuky. P. Jozef Sekula st.
navrhuje do cenovej ponuky zahrnúť aj vypracovanie ponuky na kanalizáciu. Ak bude mať
obecný úrad zahrnutú kanlizáciu do projektu treba osloviť aj RVS VV – Nemšová o náčrt
alebo samotné nacenenie. Na otázku akou sumou by sa spolupodielali na realizácii p. Dokupil
povedal, že dotknutí majitelia neuvažujú o tejto alternatíve.

p. Srnec – čo sa týka údržby zelene, kosenia, čistenie okolia bol by záujem aj zo strany
dôchodcov a študentov z obce na realizácií týchto činností, ktoré by vykonávali formou
dohody o vykonaní práce.
Starostka - do ďalšieho zastupiteľstva chce za spolupráci obecného úradu a poslancov
vypracované nové všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách pre obec Borčice.
p. Haliak – skúsi preveriť a osloviť kompetentné orgány na vypracovanie ponuky – 2 až 3ks
spomalovačov na ulici, kde býva. Ide o bezpečnosť na ulici. Niektorí občania nedodržujú
pravidlá cestnej premávky, nakoľko tu bývajú mladé rodiny s deťmi a majú strach o ich
bezpečnosť.
8. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 2. zasadnutí obecného
zastupiteľstva a ukončila rokovanie.

Ľubica Hasidlová
starostka obce

Overovatelia:

Rastislav Srnec

____________________

Andrej Haliak

____________________

Zapisovateľka:
Ing. Jana Betáková

____________________

UZNESENIA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 10.04.2019
(17-25)
UZNESENIE č. 17
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ
Odsúhlasenie odmeny poslancom OZ
Záverečný účet obce Borčice za rok 2018
Schválenie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov
Diskusia
Záver

UZNESENIE č. 18
Návrh uznesení bol prijatý. Ku kontrole uznesení Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach berie na
vedomie kontrolu uznesení č. 8 až 16 zo dňa 11.01. 2019.
UZNESENIE č. 19
k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Borčiciach Obecné
zastupiteľstvo v Borčiciach prijíma zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Borčiciach a členov komisií.

UZNESENIE č. 20
k záverečnému účtu za rok 2018 Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach:
berie na vedomie
c) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2018
schvaľuje
d) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

UZNESENIE č. 21
Žiadosť Mgr. Adolfa Kobelu bola prehodnotená na základe finančných možností rozpočtu
obce následne a prijali návrh poskytnúť paušálnu sumu 1,00€/pracovný deň po dobu troch
mesiacov, kde sa opätovne prehodnotí žiadosť.
UZNESENIE č. 22
Návrh poslancov OZ na jednorázový finančný príspevok vo výške 150,00€ bol prijatý.

UZNESENIE č. 23
Návrh poslancov OZ na jednorázový finančný príspevok vo výške 150,00€ bol prijatý.

UZNESENIE č. 24
Finančné prostriedky vo výške 100,00€ budú použité na prípravu a organizáciu akcie
„stavanie Mája“. Návrh bol prijatý.

UZNESENIE č. 25
Návrh bol prijatý tak, aby OcÚ znášala náklady na pohonné hmoty a uskladnenie odpadu na
skládke, ktoré budú vyúčtované faktúrou na Obecný úrad.

Ľubica Hasidlová
starostka obce

