Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borčice
zo dňa 29.06.2022
Prítomní podpísaní v prezenčnej listine:
Poslanci: Ing. Igor Bartoš, Andrej Haliak, Daniela Králiková, Jozef Sekula, Rastislav Srnec
Hlavná kontrolórka: Mgr. Mária Brezaniová
Zapisovateľka: Erika Vasková

Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021
Schválenie Rozpočtového opatrenia č.2 obce na rok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Návrh na určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné
obdobie 2022-2026
10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Borčice na funkčné volebné
obdobie 2022-2026 k voľbám do orgánov samosprávy obcí
11. Žiadosť o poskytnutie finančného daru na pomoc utečencom z Ukrajiny
12. Opätovné schválenie uznesenia č. 221
13. Opätovné schválenie uznesenia č. 222
14. Opätovné schválenie uznesenia č. 223
15. Prehlásenie o vlastníctve cestnej stavby – par. KN-E č. 223/2 v k.ú. Borčice
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na základe pozvánky zo dňa 24.06.2022. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostky obce Daniela Králiková.
Privítala všetkých prítomných na 30. zasadnutí OZ, ktoré bolo zvolané v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zástupkyňa starostky podľa prezenčnej listiny
skonštatovala, že sú prítomní 5 poslanci OZ a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach je uznášania
schopné.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila zástupkyňa starostky obce poslancov: Rastislav Srnec, Ing.
Igor Bartoš. Písaním zápisnice poverila Eriku Vaskovú.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Zástupkyňa starostky Daniela Králiková predniesla návrh programu rokovania, ktorý obdržali
poslanci OZ s pozvánkou.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať za program, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli.
Hlasovanie bod 3 :
Za 5 – Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Program 30. OZ bol schválený

UZNESENIE Č. 225
OZ v Borčiciach schválilo program 30. zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
6. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021
7. Schválenie Rozpočtového opatrenia č.2 obce na rok 2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
9. Návrh na určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné
obdobie 2022-2026
10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Borčice na funkčné volebné
obdobie 2022-2026 k voľbám do orgánov samosprávy obcí
11. Žiadosť o poskytnutie finančného daru na pomoc utečencom z Ukrajiny
12. Opätovné schválenie uznesenia č. 221
13. Opätovné schválenie uznesenia č. 222
14. Opätovné schválenie uznesenia č. 223
15. Prehlásenie o vlastníctve cestnej stavby – par. KN-E č. 223/2 v k.ú. Borčice
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že OZ sa nestretáva každý mesiac podľa zmyslov
organizačného poriadku. Plnenie v súvislosti s vodou sa preložilo a plnenie ohľadne ihriska sú
predmetom rokovania. Navrhuje prijať uznesenie, požiadala vyjadriť sa poslancov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Borčice dáva dopyt na starostku, prečo porušuje schválený
rokovací poriadok nezvolávaním zasadnutí obecných zastupiteľstiev mesačne.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať za návrh uznesenia:
Hlasovanie bod 4:
Za 5 - Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
UZNESENIE Č. 226
Obecné zastupiteľstvo Obce Borčice dáva dopyt na starostku, prečo porušuje schválený
rokovací poriadok nezvolávaním zasadnutí obecných zastupiteľstiev mesačne.

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok
2021
Správa bola poslancom zaslaná ako pracovný materiál k dnešnému zasadnutiu a bude
prílohou zápisnice. Zástupkyňa starostky vyzvala k vyjadreniu kontrolórku. Kontrolórka
oboznámila poslancov, že predtým ako sa spracovával mala pripomienky, ktoré boli do
záverečného účtu doplnené. Záverečný účet bol prerokovaný aj na finančnej komisii. Návrh bol
spracovaný so všetkými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách. Konštatovala, že
výsledok hospodárenia skončil s prebytkom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za rok 2021.
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Zástupkyňa starostky dala hlasovať za návrh uznesenia:
Hlasovanie bod 5:
Za 5 – Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 227
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za rok 2021.

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
Záverečný účet bo zaslaný a tiež prerokovaný na finančnej komisii. Bude prílohou zápisnice.
Zástupkyňa starostky otvorila rozpravu k tomuto bodu rokovania. Do rozpravy sa nikto
neprihlásil.
Návrh na uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje Záverečný účet obce Borčice za rok 2021 a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach schvaľuje
a) prebytok hospodárenia obce za rok 2021 v sume 16 782,51 € zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
b) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100% t.j. 16 782,51 €.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 6 :
Za 4- Ing. Bartoš, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 1 - Haliak
Návrh uznesenia bol prijatý.
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UZNESENIE Č. 228
1. Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje Záverečný účet obce Borčice za rok 2021 a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach schvaľuje
c) prebytok hospodárenia obce za rok 2021 v sume 16 782,51 € zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
d) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100% t.j. 16 782,51 €.

7. Schválenie Rozpočtového opatrenia č.2 obce na rok 2022
Materiál k rozpočtovému opatreniu bol zaslaný a prerokovaný na finančnej komisii.
Rozpočtové opatrenie bude prílohou zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena b), c), d) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie
obce Borčice č.2/2022 na základe predloženého návrhu.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 7 :
Za 0
Proti 0
Zdržal sa 5 - Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Návrh uznesenia nebol prijatý.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 01.06.2022
a zaslaný ako pracovný materiál poslancom.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo Obce Borčice v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. :
I. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
II. poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
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Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 8 :
Za 5- Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 229
Obecné zastupiteľstvo Obce Borčice v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. :
I. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
II. poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti

9. Návrh na určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí pre volebné obdobie 2022-2026
Poslanci sa zhodli na počte poslancov v počte 5.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach určuje v súlade s § 11 ods.3 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borčice: celkom
5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 9 :
Za 5- Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 230
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach určuje v súlade s § 11 ods.3 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borčice: celkom
5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
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10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Borčice na
funkčné volebné obdobie 2022-2026 k voľbám do orgánov samosprávy obcí
Poslanci sa zhodli na polovičnom úväzku starostu na funkčné volebné obdobie 2022—2026.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Borčice takto:
1/ Polovičný pracovný úväzok – 0,5, t.j. 4 hodiny denne
2/ Rozsah výkonu funkcie starostu Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov podľa ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť
najvyššieho výkonu orgánu obce a štatutárneho orgánu obce
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 10 :
Za 5- Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 231
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Borčice takto:
1/ Polovičný pracovný úväzok – 0,5, t.j. 4 hodiny denne
2/ Rozsah výkonu funkcie starostu Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov podľa ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť
najvyššieho výkonu orgánu obce a štatutárneho orgánu obce

11. Žiadosť o poskytnutie finančného daru na pomoc utečencom z Ukrajiny
Dňa 13.5.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o finančný dar na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb pre vojnových utečencov, ktorým Františkánsky kláštor v Pruskom
poskytol ubytovanie.
Zástupkyňa starostka otvorila diskusiu k uvedenému bodu. Dala hlasovať za poskytnutie fin.
pomoci , dvaja poslanci sa vyjadrili, že sú za, traja boli proti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančného daru na pomoc utečencom z Ukrajiny.
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Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 11 :
Za 2- Ing. Bartoš, Haliak
Proti 3 - Králiková, Sekula, Srnec
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia nebol prijatý.

12. Opätovné schválenie uznesenia č. 221
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje uznesenie č. 221:
Obec požiada o zastupovanie, poradenstvo a riešenie dlhoročného a dôležitého problému,
advokátsku kanceláriu Mgr. Ľubomír Dvorský vo veci nájomnej zmluvy na obecný pozemok,
na ktorom má pán Rezník postavenú neoprávnenú stavbu.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 12 :
Za 5 - Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 232
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje uznesenie č. 221:
Obec požiada o zastupovanie, poradenstvo a riešenie dlhoročného a dôležitého problému,
advokátsku kanceláriu Mgr. Ľubomír Dvorský vo veci nájomnej zmluvy na obecný pozemok,
na ktorom má pán Rezník postavenú neoprávnenú stavbu.

13. Opätovné schválenie uznesenia č. 222
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje uznesenie č. 222:
Obec požiada o zastupovanie, poradenstvo a riešenie dlhoročného a dôležitého problému,
advokátsku kanceláriu Mgr. Ľubomír Dvorský vo veci vydania bezdôvodného obohatenia
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spočívajúceho v neplatení nájmu p. Rezníkom za to, že roky užíva obecný pozemok, na ktorom
má postavenú neoprávnenú stavbu.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 13 :
Za 5 - Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 233
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje uznesenie č. 222:
Obec požiada o zastupovanie, poradenstvo a riešenie dlhoročného a dôležitého problému,
advokátsku kanceláriu Mgr. Ľubomír Dvorský vo veci vydania bezdôvodného obohatenia
spočívajúceho v neplatení nájmu p. Rezníkom za to, že roky užíva obecný pozemok, na ktorom
má postavenú neoprávnenú stavbu.

14. Opätovné schválenie uznesenia č. 223
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje uznesenie č. 223:
Obec požiada o zastupovanie, poradenstvo a riešenie dlhoročného a dôležitého problému,
advokátsku kanceláriu Mgr. Ľubomír Dvorský vo veci zriadenia odplatného vecného bremena
za prechod a prejazd cez obecný pozemok p. Rezníkom, ktorý takto obecný pozemok využíva
v rámci prístupu k jeho neoprávnenej stavbe.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 14:
Za 5- Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

UZNESENIE Č. 234
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje uznesenie č. 223:
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Obec požiada o zastupovanie, poradenstvo a riešenie dlhoročného a dôležitého problému,
advokátsku kanceláriu Mgr. Ľubomír Dvorský vo veci zriadenia odplatného vecného bremena
za prechod a prejazd cez obecný pozemok p. Rezníkom, ktorý takto obecný pozemok využíva
v rámci prístupu k jeho neoprávnenej stavbe.

15. Prehlásenie o vlastníctve cestnej stavby – par. KN-E č. 223/2 v k.ú.
Borčice
Pozemkový fond vyžaduje k prevodu majetkového práva vyhlásenie poslancov obecného
zastupiteľstva, že komunikácia na uvedenej parcele je vo vlastníctve obce .
Pán Srnec sa spýtal, či je to znovuobjavený majetok obce, nevedia, či je vo vlastníctve obce.
Kontrolórka uviedla, že uvedená komunikácia musí byť preukázaná listami
vlastníctva. Poslancom nie je jasné, o ktorú časť sa jedná, má sa k tomu vyjadriť pani starostka.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo prehlasuje, že komunikácia na parcele KN-E č. 223/2 v k.ú. Borčice je
vo vlastníctve Obce Borčice.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie bod 15:
Za 0
Proti 0
Zdržal sa 5 - Ing. Bartoš, Haliak, Králiková, Sekula, Srnec
Návrh uznesenia nebol prijatý.

16. Rôzne
Zástupkyňa starostky informovala poslancov, že dňa 16. 7. 2022 je plánované letné kino.
Spýtala sa poslancov, či sú ochotní spolupracovať pri inštalácií. Poslanci berú na vedomia
uvedenú informáciu.

17. Diskusia
Zástupkyňa starostky otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojil Mgr. Dvorský. Pani starostka
mala kontaktovať pána Fabuša za účelom, aby sa vyjadril , čo je ešte jeho na ihrisku. Zaujímal
sa, či obec niečo napísala a pán Fabuš bol vyzvaný. Zamestnanec OcU nedostal inštrukcie
napísať predmetný list. Pani kontrolórka o tom nevie. Podľa Mgr. Dvorského sa starostka
nezaujíma o obecný majetok. Malo by to prebehnúť na formálnej úrovni. Pán Srnec vyzval pani
kontrolórku, aby sa na to dopytovala, čo sa v tejto veci deje. Navrhuje uzniesť sa, aby obec
niečo napísala pánovi Fabušovi, nech sa vyjadrí. Pani kontrolórka sa bude dopytovať starostky.
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Mgr. Dvorský sa vrátil k pozastaveným uzneseniam, ktorá pani starostka dala na prokuratúru.
Uznesenia sú právoplatné a vykonateľné. Uvedené uznesenia sú typu, že má kontaktovať pána
Rezníka za účelom vyjednávania o nájomnej zmluve. Podľa neho by sa starostka mala sama
vylúčiť z konania z dôvodu konfliktu záujmov. Pani
kontrolórka sa tiež o tom s ňou
rozprávala, potvrdila vyjadrenia Mgr. Dvorského.
Pán Srnec sa vyjadril k uzneseniam prelomeným sistačným právom , pani starostka by mala
v uvedených uzneseniach konať, keď nekoná, čo sa dá s tým robiť?
Podľa Mgr. Dvorského sú uznesenia navrhnuté poslancami obsahovo zhodné s návrhmi
starostky, len namiesto starostky je uvedená obec. Vidí tam podnet na trestné oznámenie –
zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Podľa kontrolórky si starostka môže robiť, čo chce.
Mgr. Dvorský sa vyjadril, že obec má zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré nie sú
zverejnené. V internom predpise je ustanovené do akej výšky majetku môže starostka nakladať.
Do diskusie sa zapojil pán Dokupil. Pýtal sa, ako je platená elektrická energia v budove na
ihrisku. Ak je podružné meranie, či sa či sa prefakturováva majiteľovi, pánovi Rezníkovi, žiada
pani kontrolórku , aby to preverila. Chce vidieť faktúry. Pán Dokupil opätovne žiada pani
kontrolórku uvedené preveriť. Rezníkova je budova, berie si elektrinu z obce a neplatí nič, obec
platí elektrinu.
Pán Dokupil si následne vydiskutoval žiadosť o finančnú pomoc so zapisovateľkou. Vysvetlila
mu, z akého dôvodu nebola žiadosť predmetom zasadnutia finančnej komisie.
Pán Dokupil 4 roky prosí poslancov a starostku, aby sa dal reproduktor v oblasti, kde býva.
Nikto nie je schopný to zariadiť. Keď sa vyhlasuje, nepočuje nič. Pán Haliak mu odpovedal,
že deň pred zasadnutím OZ bola v obci firma, ktorá robí ozvučenie, orezávala stromy, pri tej
príležitosti to mohli namontovať. Pán Srnec doplnil, že poslanci nie sú štatutári, firmu nemôžu
osloviť. Mgr. Dvorský uviedol, že v zákone je zodpovedný starosta, keď starosta nekoná na
základe zákona, tak poslanci môžu dať jedine uznesenie.
Poslanci začali diskutovať o uznesení č. 212 – preverenie majetku na ihrisku. Pán Srnec
uviedol, že starostka to dala na prokuratúru a pýtal sa, či to platí alebo neplatí. Podľa Mgr.
Dvorského uvedené uznesenie platí. Podľa zákona má starosta sistačné právo, poslanci
opätovne schválili uznesenie, starostka má konať. V náleze Ústavného súdu je napísané, že
obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytovaní právnych služieb v dôležitých veciach.
Pán Haliak odišiel.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na uznesení.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach upozorňujú starostku, že si neplní svoje povinnosti, nekoná
v plnení opätovne prijatých uznesení č. 214, 215, 216, 217. 218. 219. 220.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o návrhu uznesenia:
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Hlasovanie bod 17:
Za 4 - Ing. Bartoš, Králiková, Sekula, Srnec
Proti 0
Zdržal sa 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
UZNESENIE Č. 235
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach upozorňujú starostku, že si neplní svoje povinnosti, nekoná
v plnení opätovne prijatých uznesení č. 214, 215, 216, 217. 218. 219. 220.

18. Záver
Zástupkyňa starostky obce Daniela Králiková poďakovala všetkým prítomným za účasť na 30.
zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončila rokovanie.

Daniela Králiková
zástupkyňa starostky obce

Overovatelia:
Rastislav Srnec

____________________

Ing. Igor Bartoš

____________________

Erika Vasková

_____________________

Zapisovateľka:
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