Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 11.01.2019.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ
4. Rozšírenie členov do stavebnej komisie a kultúrno-športovej
5. Schválenie rozpočtu obce na 2019 – 2021
6. Majetkové záležitosti - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Andrej Hlava
7. Schválenie finančného príspevku – MC Štvorlístok
8. Prerokovanie kúpnej zmluvy č. 055/2008/KZ – p. Jana Ulmanová
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Ľubica Hasidlová privítala prítomných poslancov, skonštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Nikto nemal žiadne pripomienky k programu, starostka
dala o predloženom programe hlasovať. P. Boris Bobot sa ospravedlnil /poslanec/.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 8
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ.
4. Rozšírenie členov do stavebnej komisie a kultúrno-športovej.
5. Schválenie rozpočtu obce na 2019 – 2021
6. Majetkové záležitosti - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Andrej Hlava
7. Schválenie finančného príspevku – MC Štvorlístok
8. Prerokovanie kúpnej zmluvy č. 055/2008/KZ – p. Jana Ulmanová
9. Diskusia
10. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov:
Danielu Králikovú a Rastislava Srnca. Písaním zápisnice poveril zamestnankyňu obecného
úradu Janu Betákovú.
3. Kontrola uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starostka predložila správu z kontroly uznesení. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07. 12. 2018 boli prijaté uznesenia č. 1 až 7.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 9
Návrh uznesení bol prijatý. Ku kontrole uznesení Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach berie
na vedomie kontrolu uznesení č. 1 až 7 zo dňa 07.12. 2018
4. Rozšírenie členov do stavebnej komisie a kultúrno-športovej
Na ustanovujúcom zastupiteľstve sa poslanci dohodli, že rozšíria členov kultúrno-športovej
komisie a stavebnej komisie.
Kultúrno-športová komisia:
- Predseda komisie: Daniela Králiková
- Členovia komisie: Ing. Dáša Knápková
Dominika Srncová
Stanislav Sekula
Ing. Mária Janíková
Stavebná komisia:
- Predseda komisie: Rastislav Srnec
- Členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
Ing. Jozef Kňažek
Jozef Sekula st.
p. Andrej Haliak ďalej navrhol, aby sa doplnila finančná komisia
Finančná komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Rastislav Srnec
Andrej Haliak
Veronika Černičková
Bc. Gabriela Holbová

Čo sa týka inventarizačnej komisie p. Haliak navrhol, že je vhodné, aby sa zmenili ľudia.
Komisia bude zriadená aj pracovníkmi obecného úradu:
Inventarizačná komisia:
- Predseda komisie: Monika Staňová
- Členovia komisie: Jana Betáková
Jozef Sekula
Komisia pre životné prostredie:
- Predseda komisie: Andrej Haliak
- Členovia komisie: Martin Maslák
Boris Bobot
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý

UZNESENIE č. 10
K zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach rozširuje
ďalších členov:
Kultúrno-športová komisia:
- Predseda komisie: Daniela Králiková
- Členovia komisie: Ing. Dáša Knápková
Dominika Srncová
Stanislav Sekula
Ing. Mária Janíková
Stavebná komisia:
- Predseda komisie: Rastislav Srnec
- Členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
Ing. Jozef Kňažek
Jozef Sekula st.
Finančná komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Rastislav Srnec
Andrej Haliak
Veronika Černičková
Bc. Gabriela Holbová
Inventarizačná komisia:
- Predseda komisie: Monika Staňová
- Členovia komisie: Jana Betáková
Jozef Sekula

Komisia pre životné prostredie:
- Predseda komisie: Andrej Haliak
- Členovia komisie: Martin Maslák
Boris Bobot
5. Schválenie rozpočtu obce na 2019 – 2021
Starostka vyzvala Ing. Gabrielu Savkovú – hlavnú kontrolórku, aby predložila návrh rozpočtu
na roky 2019 – 2021. K rozpočtu obce sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela
Savková, ktorá vykonala kontrolu významných položiek na rok 2019 a skonštatovala:

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE BORČICE NA ROKY 2019 - 2021
Názov

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Schválený
rozpočet 2018

Očakávaná
skutočnosť
31.12.2018

2019

2020

2021

Bežné príjmy

121 714,03

138 731,49

127 080,00

147 113,00

159 804,00

159 804,00

159 804,00

Daňové príjmy

112 197,29

128 436,40

121 980,00

140 405,00

153 807,00

153 807,00

153 807,00

Nedaňové
príjmy

8 005,61

8 787,42

4 600,00

5 511,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Granty a
transfery

1 511,13

1 507,67

500,00

1 197,00

1 497,00

1 497,00

1 497,00

Kapitálové
príjmy

0,00

11 595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nedaňové
príjmy

0,00

11 595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné
operácie

14 024,00

10 444,15

11 595,00

49 597,00

0,00

0,00

0,00

Príjmy z
transakcií

14 024,00

10 444,15

11 595,00

49 597,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

135 738,03

160 770,64

138 675,00

196 710,00

159 804,00

159 804,00

159 804,00

Súčasťou tejto zápisnice tvorí príloha: príjmová časť rozpočtu obce Borčice na roky 2019 –
2021, výdavková časť rozpočtu obce Borčice na roky 2019 – 2021, stanovisko k návrhu
rozpočtu na rok 2019 – 2021. Hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Savková predložila plán
kontrolnej činnosti na rok 2019. Jednotlivé príjmové položky boli rozpočtované na základe
podkladov prijatých od príslušných oprávnených štátnych orgánov, jednotlivé výdavkové
položky boli rozpočtované podľa skutočnosti z roku 2018 a zámerov prijatých na rok 2019,
2020 a 2021.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Celkový rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný. Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce Ing. Savková
doporučuje obecnému zastupiteľstvu prijať predložený rozpočet s príslušnými zmenami bez
výhrad. Starostka dala o návrhu hlasovať.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý

UZNESENIE č. 11
K rozpočtu na roky 2019 – 2021 Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach schvaľuje rozpočet na
rok 2019 bez programovej štruktúry a berie na vedomie výhľadový rozpočet 2020 – 2021.
6. Majetkové záležitosti – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Andrej Hlava
Starostka – dňa 11.05.2018 bola doručená žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Andrej Hlava, 21.12.1978, Borčice 52, 018 53 Bolešov:
- pozemok parc. č. KN C 267/2 o výmere 265m2 – pozemok na ktorom je dvor ,
vedené na LV č. 1 k.ú. Borčice, obec Borčice, okres Ilava. Uvedené pozemky patria obci
Borčice. Zámer predaja majetku obce je hodný osobitného zreteľa. Daná lokalita sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti pozemku 268/3. Dohodnutá kúpna cena predstavuje čiastku 10,00€
za m2, ktorá bola dohodnutá predchádzajúcim prednostom obecného úradu p. Štefanom
Fabušom. Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili. Mali k dispozícii geometrický plán
danej lokality.
Starostka – z pohľadu rozvoja obce dané parcely nemajú žiadny význam aj vzhľadom nato, že
už sú dlhodobo tieto parcely 267/2, 267/3 v celkovej výmere 266m2 užívané žiadateľom. Po
rozprave dala starostka o návrhu hlasovať.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý

UZNESENIE č. 12
K prevodu majetku obce hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo Borčice schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku obce, vedené pre k. ú.
Borčice:
-

pozemok parc. č. KN C 267/2 o výmere 265m2 – pozemok na ktorom je dvor ,

vedené na LV č. 1 k.ú. Borčice, obec Borčice, okres Ilava. Uvedené pozemky patria obci
Borčice.
Na LV č. 795, evidované na katastrálnej mape ako parcela registra "C", evidovanej v celosti z
dôvodu osobitného zreteľa pre fyzickú osobu: Andrej Hlava, 21.12.1978, Borčice 52, 018 53
Bolešov. Dohodnutá kúpna cena, za akú sa predmetné nehnuteľnosti prevádzajú je
10,00€/m2, t. j. 2.650,00€. Zdôvodnenie osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa
odôvodňujem nasledovnými skutočnosťami:
a) obec Borčice nemá v predmetnej lokalite žiadne zámery s pozemkami (vybudovanie

nejakého objektu, rozšírenie cesty, ... a pod.),
b) predmetné pozemky sú momentálne neudržiavané, zarastené, pričom obec by musela
na ich kultiváciu vynaložiť finančné prostriedky,
c) tým, že by boli pozemky odpredané, nový vlastník bude pozemky riadne udržiavať,
d) keďže Andrej Hlava je vlastníkom susediaceho pozemku, dôjde k spojeniu a zarovnaniu
všetkých pozemkov (jeho pozemkov, ako aj tých, ktoré by mu boli odpredané).
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
7. Schválenie finančného príspevku – MC Štvorlístok
Starostka – oboznámila poslancov OZ, že dňa 02.01.2019 prišlo mailom z materského centra
Štvorlístok, Borčice 128 žiadosť o poskytnutie finančného prostriedku v celkovej výške
6.500,00€. Vyzvala poslancov na vyjadrenie k predmetnej žiadosti.
Pani Harušincová - dostala priestor, aby sa vyjadrila načo konkrétne by sa dané finančné
prostriedky mali využiť. Vzhľadom na situáciu potrebuje materské centrum na zriadenie
Montessori dielničky zbúrať priečky, vymaľovať a položiť podlahu na cca 80m2. Materské
centrum si zháňa aj vlastné prostriedky aj sponzorov, ale viac už nedokážu. Hlavná
kontrolórka sa vyjadrila, že sa nedajú vyčleniť verejné financie na stavebnú činnosť, ale iba
na prevádzkové náklady resp. réžiu. Pán Srnec dal návrh, aby MC Štvorlístok využili kultúrny
dom na aktivity. Starostka a obecné zastupiteľstvo je nápomocné na priestory za bezplatnú
finančnú odplatu. Pán Srnec navrhol, že ak budú zo strany MC Štvorlístok konkrétne
požiadavky priebežne sa budú riešiť. Ak budú mať nejaké akcie bezplatne sa im poskytnú
priestory v rámci obce. Momentálne sú iné objektívne dôvody kde sa môžu finančné
prostriedky využiť v rámci obce.
Starostka – navrhla, že ak bude reálna požiadavka, ona a obecné zastupiteľstvo sa môžu
mimoriadne stretnúť a danú požiadavku prerokujú.
(za 0 – proti 4 – zdržal sa 0)
Návrh bol zamietnutý
UZNESENIE č. 13
Poslanci obecné zastupiteľstva zamietajú požiadavku na finančný príspevok MC Štvorlístok.
8. Prerokovanie kúpnej zmluvy č. 055/2008/KZ – p. Jana Ulmanová
Dňa 07.12.2018 doniesol p. Jaroslav Dokupil kúpnu zmluvu č. 055/2008/KZ – p. Jana
Ulmanová, rod. Vrteľová, nar. 25.06.1951 bytom Pod hájom 961/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, kde poukázal na nenaplnenie čl. IV. Osobitné ustanovenia bod č. 5 a 6. V diskusii
zo 07.12.2018 starostka prisľúbila overenie danej zmluvy a jej naplnenie.
Starostka – prikladám stanovisko JUDr. Daniela Tereša zo dňa 10.01.2019 k tejto zápisnice
z 11.01.2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva – ak budú finančné prostriedky v budúcnosti na danú
problematiku, dá sa vypracovať cenová ponuka a rozpočet na prípojku vody a kanalizácie.
Starostka dala o návrhu hlasovať.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý

UZNESENIE č. 14
K naplneniu danej zmluvy sa poslanci OZ uzniesli - do budúcna, ak budú zvyšné finančné
prostriedky v rozpočte obce sa vypracuje cenová ponuka a rozpočet na chýbajúce inžinierske
siete a cestnej komunikácie.
9. Diskusia
a. Starostka – požiadala hlavnú kontrolórku Ing. Gabrielu Savkovú, aby pripravila k 2.
zasadnutiu OZ plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – hlavná kontrolórka Ing.
Gabriela Savková doniesla osobne na obecné zastupiteľstvo 11.01.2019 – Plán
kontrolnej činnosti na rok 2019.
b. Starostka – informovala poslancov, že od 01.01.2019 nadobúda platnosť nový zákon
o poplatkoch za uloženie odpadov v 329/2018 Z.z., ktorý stanovuje podstatne
prísnejšie kritéria na vyseparované množstvá odpadov a hlavne stanovuje vyššie
poplatky za uloženie odpadov. Preto je nutné oboznámiť a zdôrazniť na občanov obce,
aby v čo najvyššej miere odpad separovali, pretože od týchto množstiev sa bude
odvíjať cena za uloženie odpadu – daná problematika sa bude riešiť v priebehu roku
2019 na OZ, kde sa prehodnotí stav a sadzby.

c. Starostka - MDŽ navrhla príspevok z OcÚ v celkovej výške 1.000,00€, vyzvala
poslancov na odsúhlasenie a zároveň kultúrno-športovú komisiu na realizovanie
a návrh priebehu MDŽ.
P. Andrej Haliak navrhoval čiastku 700,00€. P. Srnec, Sekula a Králiková odsúhlasili
1.000,00€ vyčlenenie z rozpočtu OcÚ.
(za 3 – proti 1 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 15
Starostka a kultúro-športová komisia pripraví MDŽ vo finančnom rozsahu do 1.000,00€
a bude včas informovať starostku o návrhu na realizovanie kultúrneho podujatia MDŽ.
d. Starostka – navrhuje príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 33,00€ s podmienkou,
aby matka dieťaťa mala trvalý pobyt v obci Borčice. Platnosť tohto návrhu je od
01.01.2019 - 31.12.2022.
(za 4 – proti 0 – zdržal sa 0)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 16
Poslanci OZ sa uzniesli na výške a dobe príspevku pri narodení dieťaťa.

e. Dňa 07.01.2019 prišiel mail od p. Petra Belka ohľadne pozemok parc. č. 53/2
o výmere 605m2 v k.ú. Borčice. Tento mail je súčasťou zápisnice. Poslanci OZ sa
vyjadrili, že predmetný pozemok nie je na predaj a prekládka elektrického zariadenia
sa neplánuje. Odpoveď mu bola zaslaná mailom dňa 14.01.2019.
f. Záverečný účet obce Borčice – vypracuje hl. kontrolórka Ing. Gabriela Savková
a predloží ho na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
10.Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 1. zasadnutí obecného
zastupiteľstva a ukončila rokovanie.

Ľubica Hasidlová
starostka obce

Overovatelia:

Daniela Králiková

____________________

Rastislav Srnec

____________________

Zapisovateľka:
Ing. Jana Betáková

____________________

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borčice zo dňa 11.01.2019
(8-16)
UZNESENIE č. 8
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ.
4. Rozšírenie členov do stavebnej komisie a kultúrno-športovej.
5. Schválenie rozpočtu obce na 2019 – 2021
6. Majetkové záležitosti - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Andrej Hlava
7. Schválenie finančného príspevku – MC Štvorlístok
8. Prerokovanie kúpnej zmluvy č. 055/2008/KZ – p. Jana Ulmanová
9. Diskusia
10. Záver
UZNESENIE č. 9
Návrh uznesení bol prijatý. Ku kontrole uznesení Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach berie
na vedomie kontrolu uznesení č. 1 až 7 zo dňa 07.12. 2018
UZNESENIE č. 10
K zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach rozširuje
ďalších členov:
Kultúrno-športová komisia:
- Predseda komisie: Daniela Králiková
- Členovia komisie: Ing. Dáša Knápková
Dominika Srncová
Stanislav Sekula
Ing. Mária Janíková
Stavebná komisia:
- Predseda komisie: Rastislav Srnec
- Členovia komisie: Boris Bobot
Jozef Sekula
Ing. Jozef Kňažek
Jozef Sekula st.
Finančná komisia:
- predseda komisie: Daniela Králiková
- členovia komisie: Rastislav Srnec
Andrej Haliak

Veronika Černičková
Bc. Gabriela Holbová
Inventarizačná komisia:
- Predseda komisie: Monika Staňová
- Členovia komisie: Jana Betáková
Jozef Sekula
Komisia pre životné prostredie:
- Predseda komisie: Andrej Haliak
- Členovia komisie: Martin Maslák
Boris Bobot

UZNESENIE č. 11
K rozpočtu na roky 2019 – 2021 Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach schvaľuje rozpočet na
rok 2019 bez programovej štruktúry a berie na vedomie výhľadový rozpočet 2020 – 2021.

UZNESENIE č. 12
K prevodu majetku obce hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo Borčice schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku obce, vedené pre k. ú.
Borčice:
-

pozemok parc. č. KN C 267/2 o výmere 265m2 – pozemok na ktorom je dvor ,

vedené na LV č. 1 k.ú. Borčice, obec Borčice, okres Ilava. Uvedené pozemky patria obci
Borčice.
Na LV č. 795, evidované na katastrálnej mape ako parcela registra "C", evidovanej v celosti z
dôvodu osobitného zreteľa pre fyzickú osobu: Andrej Hlava, 21.12.1978, Borčice 52, 018 53
Bolešov. Dohodnutá kúpna cena, za akú sa predmetné nehnuteľnosti prevádzajú je
10,00€/m2, t. j. 2.650,00€. Zdôvodnenie osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa
odôvodňujem nasledovnými skutočnosťami:
a) obec Borčice nemá v predmetnej lokalite žiadne zámery s pozemkami (vybudovanie
nejakého objektu, rozšírenie cesty, ... a pod.),
b) predmetné pozemky sú momentálne neudržiavané, zarastené, pričom obec by musela
na ich kultiváciu vynaložiť finančné prostriedky,
c) tým, že by boli pozemky odpredané, nový vlastník bude pozemky riadne udržiavať,
d) keďže Andrej Hlava je vlastníkom susediaceho pozemku, dôjde k spojeniu a zarovnaniu
všetkých pozemkov (jeho pozemkov, ako aj tých, ktoré by mu boli odpredané).

UZNESENIE č. 13
Poslanci obecné zastupiteľstva zamietajú požiadavku na finančný príspevok MC Štvorlístok.
UZNESENIE č. 14
K naplneniu danej zmluvy sa poslanci OZ uzniesli - do budúcna, ak budú zvyšné finančné
prostriedky v rozpočte obce sa vypracuje cenová ponuka a rozpočet na chýbajúce inžinierske
siete a cestnej komunikácie.
UZNESENIE č. 15
Poslanci OZ a kultúro-športová komisia pripraví MDŽ vo finančnom rozsahu do 1.000,00€
a bude včas informovať starostku o návrhu na realizovanie kultúrneho podujatia MDŽ.
UZNESENIE č. 16
Poslanci OZ sa uzniesli na výške a dobe príspevku pri narodení dieťaťa.

Ľubica Hasidlová
starostka obce Borčice

