Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa
02.12.2015 v zasadačke Obecného úradu___________________________
Prítomní poslanci: 5
Ospravedlnení poslanci: 0
Ostatní prítomní: Ing. Ružena Fandlová, kontrolórka obce
Silvia Hájičková, ekonómka obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Borovej zahájila a viedla starostka
obce Ing. Blanka Matovičová.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie návrhu programu
2. Kontrola uznesení a práce obecného úradu od posledného zasadnutia
3. Návrh na zvýšenie rozpočtu obce Borová v časti príjmy a výdavky na rok
2015
4. Návrh rozpočtu obce Borová na roky 2016-2018
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Juraj Ondruš
6. Žiadosť Malokarpatského partnerstva pre získanie štatútu MAS (Miestna
akčná skupina)
7. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015
8. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy s oprávnenou organizáciou
NATUR-PACK, a.s. v zmysle zákona č. 79/2015 „Zákon o odpadoch“
9. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – odber
elektroodpadu s firmou Envipol s.r.o.
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 – rekonštrukcia
miestnej komunikácie
11. Rôzne: p. Skácelová Marta – odpredaj pozemku pod budovou TJ
vybudovanie verejného osvetlenia v novej ulici za p. Goliašovou
prevzatie verejného osvetlenia firmou EcoLed Solutions a.s.
- revízna správa
.
9. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice,
schválenie návrhu programu
Starostka obce Ing. Blanka Matovičová zahájila zasadnutie OZ, privítala
prítomných poslancov a ostatných prítomných, určila overovateľov zápisnice
p. Magdalénu Hájičkovú a Ľubora Moravčíka a zapisovateľku p. Evu Širokú.
Zároveň doplnila program zasadnutia o jeden nový bod, ktorý bude vsunutý
pred Návrh na zvýšenie rozpočtu... a to Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Borová a navrhla schváliť doplnený program.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 program
zasadnutia OZ spolu s jeho zmenou a doplnením, zapisovateľku a overovateľov
zápisnice podľa predloženého návrhu starostky obce.
K bodu č. 2
Kontrola uznesení a práca obecného úradu od posledného zasadnutia
Uznesenia zo dňa 19.8.2015 boli splnené.
Práca obecného úradu od posledného zasadnutia:
Práca OcÚ od posledného zasadnutia :
-

-

-

bežná agenda administratívnych prác
matričná činnosť
montáž nového osvetlenia v materskej škole
oprava a povrchová úprava postielok v materskej škole
premietňovanie starých pomníkov na cintoríne k múru do jednej rady
oprava dreveného obkladu v chodbe materskej školy
29.8.2015 rozlúčka s letom, posedenie v kole pri KD
pomoc obecného úradu s prípravou výstavy Jablko a hruška 2015
výmena bočných svietidiel v KD, montáž a rozšírenie počtu zásuviek
v KD, výmena nového osvetlenia na pódiu a montáž starého osvetlenia na
bočné steny pódia
brúsenie a lakovanie drevenej podlahy na pódiu v KD
montáž novej opony a zástenia na pódiu v KD
hrabanie lístia (cintorín, okolie kostola, kolo, ihrisko a jeho okolie,záhrada
materskej školy, dvor OÚ a jeho okolie) a zvážanie biologického odpadu
na kompostovisko
práce na PHSR
plán vybudovania verejného osvetlenia v novej ulici za p. Goliašovou –
stretnutie starostky obce s jej obyvateľmi

- Mesiac úcty k starším – posedenie dôchodcov, zabezpečenie darčekov pre
dôchodcov, ktorí sa v r. 2015 dožili 70,75,80 a 85 rokov
- Súčinné havarijné cvičenie TUKAN 2015 – zapojenie obce Borová do
cvičenia pri ohrození obyvateľstva následkami radiačnej havarie na
jadrovom zariadení SE EBO V-2 Jaslovské Bohunice
- zabezpečenie vymerania miestnej komunikácie geodetom od Hasičského
múzea po č.d. 145 – Parajka Oto – rekonštrukcia miestnej komunikácie
- organizácia a zabezpečenie lampiónového sprievodu pod názvom
„Posvieťme si na zimu“
- príprava rozpočtu na roky 2016-2018
- dokončenie výmeny starého verejného osvetlenia za nové LED osvetlenie,
revízna správa a prevzatie verejného osvetlenia firmou EcoLed Solutions
a.s. od firmy, ktorá LED lampy montovala
- organizácia a zapezpečenie slávnostného uvítania detí do života – deti
narodené v roku 2014 a 2015
- príprava akcie „Mikuláš“
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 kontrolu
uznesení zo dňa 19.8.2015 a prácu obecného úradu od posledného zasadnutia.
K bodu č. 3
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Borová (ďalej len
„Zásady“)
Ekonómka obce, p. Silvia Hájičková, oboznámila obecné zastupiteľstvo so
„Zásadami“, ktoré upravujú:
- Postavenie s funkciu rozpočtu obce Borová.
- Rozpočtový proces obce.
- Zodpovednosť a rozpočtové hospodárenie obce.
- Finančnú kontrolu.
Uznesenie č. 3
Obecné zatupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Borová
Schválené „Zásady“ budú prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 4
Návrh na zvýšenie rozpočtu obce Borová v časti príjmy a výdavky na rok
2015
O uvednom návrhu inforomovala OZ ekonómka obce nasledovne.
Predložila OZ Rozpočtové opatrenie číslo 01/2015 v súlade s ods.2 písm. a)
§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a dopl. niektorých zákonov a v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Borová, § 19. V bežnom rozpočte za rok
2015 je to úprava príjmov a výdavkov, ktoré sa v ňom nenachádzali.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5
Rozpočtové opatrenie číslo 01/2015 rozpočtu obce Borová na rok 2015
v časti príjmy a výdavky.
Schválené rozpočtové opatrenie bude prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 5
Návrh rozpočtu obce Borová na roky 2016 – 2018
Ekonómka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu uvedený Návrh rozpočtu
podrobne podľa účtovných skupín v časti príjmy aj výdavky najmä na rok 2016
a odpovedala na prípadné otázky poslancov a kontrolórky obce.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e Návrh rozpočtu
na roky 2016-2018. Návrh rozpočtu 2016 – 2018 budú prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 6
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Juraj Ondruš
Starostka obce oboznámila OZ so žiadosťou p. Juraja Ondruša,zo dňa 2.9.2015,
o odpredaj obecného pozemku na parcele č. 188/101 na LV 315, ktorý sa
nachádza za starou bytovkou č. 51. Tento malý pozemok je jeden z dvoch
pozemkov, ktoré obec prenajímala dvom obyvateľom z tejto bytovky. K týmto
dvom prenajímaným pozemkom nie je piamy prístup od bytovky, nakoľko hneď
za bytovkou sa nachádzajú ďalšie dva malé pozemky, ktoré sú v súkromnom
vlastníctve a prenajímané pozemky sa nachádzajú za nimi. Starostka obce sa už
začiatkom tohto roka bola pozrieť na tieto pozemky a usúdila, že treba vyriešiť
spolu s vlastníkmi prvých dvoch pozemkov prístup na zadné dva prenajímané
pozemky.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Borovej n e s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 odpredaj
obecného pozemku, o ktorý žiada p. Juraj Ondruš a to platí aj pre druhý
prenajímaný pozemok. Obec neplánuje tieto prenajímané pozemky zatiaľ
odpredať, budú sa iba prenajímať.

K bodu č.7
Žiadosť Malokarpatského partnerstva pre získanie štatútu MAS (Miestna
akčná skupina)
Starostka obce informovala OZ o výsledku jednania Malokarpatského
partnerstva (MP), ktoré sa uskutočnilo 9.11.2015 v Šelpiciach. MP zahŕňa 23
obci a 31 subjektov (podnikateľské subjekty, samostatne hospodáriacich
roľnikov a pod.) Po splnení niektorých požiadaviek podá MP žiadosť o získanie
štatútu MAS a obce a podnikateľské subjekty by v budúcnosti mohli získať
finančné prostriedky na svoj rozvoj z Integrovaného regionálneho operačného
rozvoja (IROP) alebo Programu rozvoja vidieka (PRV).
Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e informáciu
starostky obce o žiadosti Malokarpatského partnerstva o získanie štatútu MAS.
K bodu č.8
Nový zákon o odpadoch č. 79/2015
Starostka obce informovala OZ o novom zákone č. 79/2015 o komunálnom
odpade a drobnom stavebnom odpade, platného od 1.1.2016. Občania obce
budú oboznámení s týmto novým zákonom vo Výzve k občanom, ktorú zašle
OÚ do každej domácnosti. Novinkou je poplatok za drobný stavebný odpad,
ktorý vznikol pri udržiavacích prácach.
Uznesenie č.8
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o novom zákone č. 79/2015 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom
odpade, platného od 1.1.2016.
K bodu č.9
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy s oprávnenou organizáciou NATURPACK, a.s. v zmysle zákona č. 79/2015 „Zákon o odpadoch“
Starostka obce informovala OZ, že bola v zmysle zákona o odpadoch podpísaná
Zmluva o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., ktorá je
počtom klientov najväčšou oprávnenou organizáciou. Táto Zmluva o budúcej
zmluve je potrebná k získaniu autorizácie organizácie zodpovednosti výrobcov
(OZV). Spoločnosť, ktorá chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti
výrobcov od 1.júla 2016, musí žiadosť o udelenie autorizácie doručiť na
ministerstvo do 31.marca 2016. Súčasťou žiadosti o udelení autorizácie OZV
je okrem iných dokladov aj preukázanie uzavretia zmlúv o budúcej zmluve
s obcami a mestami, preukázania predpokladaného rozsahu územného pokrytia
a špecifikáciou predpokladaných nákladov. Autorizované budú musieť byť
všetky spoločnosti, ktoré budú fungovať ako OZV.

Autorizácia OZV by mala zabezpečiť:
triedený zber v obciach a mestách SR budú môcť vykonávať len odborne
spôsobilé ,finančne zabezpečené a stabilné spoločnosti,
vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami určenými na
podporu a financovanie triedeného zberu odpadov.
Jedoducho povedané: doteraz obec platila za odvoz všetkých odpadov, či
komunálneho odpadu aj triedeného odpadu. Podľa nového zákona č.79/2015
o odpadoch obec bude platiť len za odvoz komunálneho odpadu. Triedený
odpad – sklo, plasty, papier, tetrapaky (obaly od mlieka a džúsov) a drobný
kovový odpad (plechovice) odvezie ASA ako doteraz, ale za množstvo
odvezeného triedeného odpadu ASE zaplatí vyššie uvedená oprávnená
organizácia a organizácia zodpovednosti výrobcov, nie obec. Z toho vypýva,
čím budeme viacej triediť odpad, tým menej bude obec platiť za odvoz
komunálneho odpadu a bude môcť ušetrené finančné prostriedky využiť na
rozvoj obce. Obec sa bude snažiť zabezpečiť všetkým domácnostiam žlté
nádoby na triedený odpad. Ďalšou oblasťou je budovanie vlastných
kompostovísk na biologický odpad zo záhrad a domácností.
Uznesenie č.9
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o podpísaní Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK,a.s.
K bodu č.10
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve –odber
elektroodpadu so spoločnosťou Envipol s.r.o.
Starostka obce informovala OZ o podpísaní zmluvy so spoločnosťou
Envipol s.r.o. na odber elektroodpadu. Uviedla, že na zber elektroodpadu nie je
podmienka podpísania zmluvy len s jednou spoločnosťou ako je to u triedeného
odpadu.
Uznesenie č.10
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o podpísaní Zmluvy so spoločnosťou Envipol s.r.o. na odvoz elektroodpadu.
K bodu č.11
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014-2020 –
rekonštrukcia miestnej komunikácie
Starostka obce informovala OZ o vyššie uvedenej výzve s tým, že obec podá
žiadosťo poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
miestnej komunikácie v strede dediny od Hasičského múzea po č.d. 145 - p. Oto
Parajka. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je min. 10.000 €

a max. 100.000 €. Podmienkou tejto výzvy je, aby miestne komunikácia bola
napojená na cestu vyššej triedy, čo je splnené, nakoľko sa napája na cestu, po
ktorej chodia autobusy. Doteraz bola miestna komunikácia vymeraná, zameranie
bolo postúpené projektantovi, ktorý vypracuje projekt a rozpočet a obec bola
zaregistrovaná vo verejnom obstarávaní. Prípravy na podanie žiadosti pokračujú.
Uznesenie č.11
Obecné zatupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 podanie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR na
rekonštrukciu miestnej komunikácie aj výdavky spojené s podaním žiadosti.
K bodu č.12
Rôzne
- Obecný úrad navštívila p. Skácelová Marta a starostke obce podala ústnu
žiadosť na odpredaj pozemku p.č. 171 obci, na ktorom je postavená
budova TJ. Podľa identifikácie parciel bola táto parcela zlúčená
v parcelné číslo 173 /ihrisko/, ktoré užíva obec Borová. Starostka obce
predložila OZ kópiu identifikície parciel, na ktorej je uvedený pozemok.
Uznesenie č.12
Obecné zatupiteľstvo v Borovej z a m i e t a počtom hlasov 5 ústnu žiadosť
p. Marty Skácelovej na odpredaj pozemku p.č. 171 obci, nakoľko uvedená
parcela bola zlúčená v parcelné číslo 173 /ihriskio/ a užíva ho obec Borová.
- Vybudovanie verejného osvetlenia v novej ulici za p. Goliašovou Annou.
Starostka obce sa osobne stretla s obyvateľmi uvedenej ulice s tým, že si
pohovoria o možnosti vybudovania verejného osvetlenia. V tejto ulici je
postavených už 5 rodinných domov a bude ešte jeden. V čase, keď sa
budovala sieť elektrickej energie pre tieto domy, bola šanca, aby sa
položil aj kábel na verejné osvetlenie. To sa neuskutočnilo. Teraz obec
bude mať výdavky na zameranie pozemku, kadiaľ je možný výkop pre
uloženie kábla na verejné osvetlenie a znovu zabezpečiť výkop pre
uloženie kábla, nakoľko obyvatelia ulice požadujú umiestniť kábel do
zeme.
Obec má odloženíé 4 Led lampy pre túto ulicu,lebo s nimi bolo počítané
pri výmene starého verejného osvetlenia v obci. Predpoklad začatia prác
je jar-leto 2016. Podmienkou starostky obce na začatie prác je, aby
obyvatelia ulice skolaudovali svoje nehnuteľnosti a prihlásili sa na trvalý
pobyt v obci.

Uznesenie č.13
Obecné zatupiteľstvo v Borovej s ú h l a s í počtom hlasov 5 s vybudovaním
verejného osvetlenia v novej ulici za p. Goliašovou Annou a s podmienkou
starostky obce, aby sa jej obyvatelia prihlásili na trvalý pobyt v obci Borová.
- Prevzatie nového verejného Led osvetlenia firmou EcoLed Solutions a.s.
Výmena starého verejného osvetlenia za nové Led osvetlenie v obci bola
ukončená. Bola vypracovaná revízna správa a firma EcoLed Solutions
prevzala výmenu lámp.
Uznesenie č.14
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o ukončení výmeny starého verejného osvetlenia za nové Led osvetlenie.
K bodu č.13
Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Eva Široká
Overovatelia: p. Magdaléna Hájičková
p. Ľubor Moravčík

.........................................

.........................................

Ing. Blanka Matovičová
starostka obce

