Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 12.7.2017
o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní poslanci: Kuracina Rudolf, Ľubor Moravčík, Magdaléna Hajičková, Bartošovičová
Monika
Ospravedlnení poslanci: Tomašovičová Viera
Ostatní prítomní: Domonkošová Monika
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Borovej zahájila a viedla starostka obce Ing. Blanka
Matovičová.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu
2. Kontrola uznesení a práca obecného úradu od posledného zasadnutia
3. Žiadosť o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR – kompostéry pre
Malokarpatské partnerstvo
4. Výzva na čerpanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 – rekonštrukcie
kultúrnych domov
5 Pozemok pod cintorínom parc. č. 186/29 - informácia
6. Rôzne
7. 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.Rudolfa Kuracinu
a p. Moniku Bartošovičovú, zapisovateľku p.Moniku Domonkošovú.
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 program zasadnutia
OZ, zapisovateľku a overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu starostky obce.
K bodu č. 2
Kontrola uznesení a práca obecného úradu od posledného zasadnutia
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2017 boli splnené.
Práca obecného úradu od posledného zasadnutia:
-

bežná agenda administratívnych prác
matričná činnosť
prípava podkladov k výzve MŽPSR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
- kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

- príprava podkladov k výzve z Programu rozvoja vidieka – rekonštrukcia kultúrneho
domu
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 kontrolu uznesení zo dňa
26.6.2017 a prácu obecného úradu od posledného zasadnutia.
K bodu č. 3
Žiadosť o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR – kompostéry pre
Malokarpatské partnerstvo
Starostka obce informovala OZ s výzvou Ministerstva životného prostredia SR na podporu
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, a to na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti.
Jednalo by sa o kompostéry kategórie 4 do 1000 l (980 litrov) v počte 157 ks pre obec
Borová. Obec Borová by sa pripojila k výzve v rámci Združenia obci pre hospodárenie
s odpadom v Malokarpatskom partnerstve.
Podielový rozpočet obce Borová činí celkom čiastku 23437,20 €. Výška celkového
spolufinancovania obcou Borová by bola 1 175,20 €.
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo obce Borová s ch v a ľ u j e, aby Združenie obcí pre hospodárenie
s odpadom v Malokarpatskom partnerstve predložilo Žiadosť o NFP na Ministerstvo
životného prostredia SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Názov
projektu: Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo. Podielový rozpočet obce Borová na
tomto projekte je 23 437,20 €. Výška celkového spolufinancovania projektu obcou Borová je
1 175,20 €.
K bodu č. 4
Výzva na čerpanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 – aktivita 1 -rekonštrukcie kultúrnych domov
Starostka obce informovala OZ s výzvou na čerpanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020 – aktivita 1 - rekonštrukcie kultúrnych domov. Prijímateľmi sú obce vo
vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane). Jednou z podmienok zapojenia
sa do výzvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Nakoľko obec
Borová doteraz nemala vypracovaný projekt na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho
domu je potrebné tento dať vypracovať. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie
predstavujú čiastku 3 450,- €.
Starostka obce navrhla OZ schválenie vypracovať projektovú dokumentáciu z kapitálových
výdavkov z rezervného fondu obce Borová.
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 vypracovanie
projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu, v zmysle
výzvy na čerpanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, z kapitálových
výdavkov z rezervného fondu obce Borová v čiastke 3 450,- €.

K bodu č. 5
Pozemok pod cintorínom parc. č. 186/29 - informácia
Starostka obce informovala OZ o odpovedi na email, ktorý poslala majiteľovi pozemku parc.
č. 186/29, ohradená nová časť cintorína. Majiteľ pozemku nesúhlasí s navrhovanou cenou na
odkúpenie 3,- €/m², ale požaduje min. 12,- €/m², pričom v prípade predaja je možné predať
iba celú parcelu 186/29 o rozlohe 4426 m², vrátane záhrad za cintorínom, ktoré v súčasnosti
obrábajú skromné osoby, konkrétne majitelia 4 domov za cintorínom.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e s počtom hlasov 4 informáciu
starostky obce o odpovedi na email, ktorý poslala majiteľovi pozemku parc. č. 186/29,
ohradená nová časť cintorína. OZ obce Borová n e s ú h l a s í s navrhovanou cenou
majiteľa pozemku za jeho odkúpenie za 12,- €/m².
K bodu č.6
Rôzne
Nebolo prejednávané.
K bodu č.7
Záver
Starostka obce na záver poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Borovej 19.7.2017
Zapísala: Monika Domonkošová

Overovatelia:
p. Monika Bartošovičová .........................................

p. Rudolf Kuracina

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

Ing. Blanka Matovičová
starostka obce

