Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 23.11.2016 v zasadačke
obecného úradu
Prítomní poslanci: Kuracina Rurolf, Ľubor Moravčík, Magdaléna Hajičková, Viera
Tomašovičová
Ospravedlnení poslanci: Bartošovičová Monika
Ostatní prítomní: Ing. Ružena Fandlová, hlavná kontrolórka obce
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. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch následných finančných kontrol obce
Borová
4. Schválenie VZN 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Borová
5. Okresná prokuratúra Trnava-Protokol o vykonaní previerky VZN obce Borová
o niektorých podmienkach držania psov a protest prokurátora, zrušenie VZN č. 3/2002
6. Okresná prokuratúra Trnava- Protokol o vykonaní previerky VZN obce Borová
o niektorých podmienkach držania psov a protest prokurátora, zrušenie VZN č. 1/2012
7. Schválenie VZN 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová
8. Zrušenie VZN-ní, Poriadku odmeňovania a Štatútu obce Borová o dodržiavaní
hygieny, čistoty a udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách a zariadeniach
v zmysle neplatných zákonov, dodatkov zákonov a nariadení
9. Schválenie čerpania kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce Borová na
nutný nákup kompletnej počítačovej zostavy obecného úradu s príslušenstvom
vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z.z., ktorý ukladá povinnosti elektronizovať
služby orgánom verejnej moci
10. Úprava nespevnenej krajnice v obci Borová na ceste III/1293-stanovisko
Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Trnave
11. Rôzne
12. 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 Hajičkovú
a Rudolfa Kuracinu a zapisovateľku p.Moniku Domonkošovú.

Uznesenie č. 37
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 dňa 28.9.2016 boli splnené.
Práca obecného úradu od posledného zasadnutia:
-

bežná agenda administratívnych prác
matričná činnosť
upratovanie a kosenie obecných priestranstiev, cintorína a okolia kostola
inštalácia programu EPSIS z odboru krízového riadenia
pomoc obecného úradu SZZ na príprave výstavy Borovské jablko 2016
kontrola z Odboru bytovej politiky OÚ v Trnave: VZN o nájomných
bytoch, nájomné zmluvy
príprava akcie posedenie s dôchodcami z príležitosti Mesiaca úcty
k starším
kontrola okresného prokurátora: VZN o držaní psov a slobodný prístup k informáciám
odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia revíznym technikom vo
všetkých budovách vo vlastníctve obce
príprava nových VZN
príprava akcie 2. ročníka lampiónového sprievodu obcou

Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 kontrolu uznesení zo dňa
28.9.2016 a prácu obecného úradu od posledného zasadnutia.
K bodu č. 3
Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch následných finančných kontrol obce
Borová
Hlavná kontrolórka obce Borová predložila Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 1/2016. Následná finančná kontrola bola zameraná na súlad finančných operácií a vnútorný
kontrolný systém, dodržanie zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Hlavná kontrolórka predložila Správu o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 2/2016. Následná finančná kontrola bola zameraná na kontrolu plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva obce Borová. Správy o výsledku následných finančných
kontrol sú prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e Správy o výsledku následných
finančných kontrol č. 1/2016 a č. 2/2016.
K bodu č. 4
Schválenie VZN 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Borová

Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Borová č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Borová. Obecný úrad bude od
1.1.2017 vypracovávať nové nájomné zmluvy na užívanie hrobového miesta na pohrebisku
na najbližších 10 rokov. Vzhľadom na značne vysoké náklady na údržbu cintorína navrhuje
zvýšenie ceny nájomného za užívanie hrobového miesta na všetky typy hrobov a navrhuje
nový poplatok za použitie domu smútku za 1 deň.
Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 Všeobecne záväzné
nariadenie obce Borová č. 3/2016, ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Borová platný od 1.1.2017. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o správe a prevádzkovaní cintorína na území
obce Borová.
K bodu č. 5
Okresná prokuratúra Trnava-Protokol o vykonaní previerky VZN obce Borová o
niektorých podmienkach držania psov a protest prokurátora, zrušenie VZN č. 3/2002
Starostka obce oboznámila OZ o kontrole okresnej prokuratúry v Trnave na VZN o držaní
psov v obci Borová. Podľa ust.§ 23 ods. 1 a § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov podáva prokurátor protest proti všeobecne záväznému
nariadeniu obce Borová č. 3/2002 o niektorých podpienkach držania psov, ktoré bolo
schválené obecným zastupiteľstvom obce Borová dňa 21.10.2002 a nadobudlo účinnosť 15tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. Zároveň navrhuje pre nezákonnosť zrušiť
celé nariadenie a prijať nové nariadenie, ktoré bude v súlade so zákonom.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo r u š í s počtom hlasov 4 Všeobecne záväzné nariadenie obce
Borová č. 3/2002 zo dňa 21.10.2002 o niektorých podmienkach držania psov.
K bodu č. 6
Okresná prokuratúra Trnava- Protokol o vykonaní previerky VZN obce Borová
o niektorých podmienkach držania psov a protest prokurátora, zrušenie VZN č. 1/2012
Podľa ust.§ 23 ods. 1 a § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov podáva prokurátor protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Borová
č.1/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Borová, ktoré bolo schválené obecným
zastupiteľstvom obce Borová dňa 26.09.2012 a nadobudlo účinnosť dňa 15. októbra 2012.
Zároveň navrhuje pre nezákonnosť zrušiť celé napadnuté nariadenie.
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo r u š í s počtom hlasov 4 Všeobecne záväzné nariadenie obce
Borová č. 1/2012 zo dňa 26.09.2012 o chove a držaní zvierat na území obce Borová.
K bodu č.7
Schválenie VZN 4/2016 o vodení a držaní psov v obci Borová
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia
obce Borová č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obce Borová.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 Všeobecne záväzné
nariadenie obce Borová č. 4/2016 o vodení a držaní psov v obce Borová.

K bodu č.8
Zrušenie VZN-ní, Poriadku odmeňovania a Štatútu obce Borová o dodržiavaní hygieny,
čistoty a udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách a zariadeniach v zmysle
neplatných zákonov, dodatkov zákonov a nariadení
Starostka obce navrhla OZ zrušiť v zmysle neplatných zákonov, dodatkov zákonov
a nariadení VZN č. 1/2000 Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva,
schválené OZ dňa 24.07.2000, VZN č. 2/2002 o podmienkach vylepovania volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, schválené OZ dňa
24.06.2002, VZN č. 1/2003 na vykonanie niektorých ustanovení Zákona o sociálnej pomoci
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Borová, schválené OZ
dňa 17.12.2003, VZN obce Borová o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovateľskú službu, schválené OZ dňa 29.10.2009, poriadok
odmeňovania obce Borová, schválený OZ dňa 09.09.2010 a Štatút obce Borová
o dodržiavaní hygieny, čistoty a udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách
a zariadeniach, schválený OZ dňa 20.02.2003.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo r u š í s počtom hlasov 4 VZN č. 1/2000 Zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva, schválené OZ dňa 24.07.2000, VZN č. 2/2002
o podmienkach vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane, schválené OZ dňa 24.06.2002, VZN č. 1/2003 na vykonanie niektorých ustanovení
Zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou
Borová, schválené OZ dňa 17.12.2003, VZN obce Borová o spôsobe určenia úhrady, výšky
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, schválené OZ dňa 29.10.2009,
poriadok odmeňovania obce Borová, schválený OZ dňa 09.09.2010 a Štatút obce Borová
o dodržiavaní hygieny, čistoty a udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách
a zariadeniach, schválený OZ dňa 20.02.2003.
K bodu č.9
Schválenie čerpania kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce Borová na
nutný nákup kompletnej počítačovej zostavy obecného úradu s príslušenstvom
vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z.z., ktorý ukladá povinnosti elektronizovať
služby orgánom verejnej moci
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o zákone č. 305/2013 Z.z., ktorý ukladá
povinnosti elektronizovať služby orgánom verejnej moci. Technické dôvody – Orgány
verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy
v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky
elektronickými prostriedkami. Nakoľko technické vybavenie obecného úradu nezodpovedá
podmienkam pre elektronizáciu služieb je nutný nákup kompletnej počítačovej zostavy
s príslušenstvom.
Starostka obce navrhla OZ schválenie nákupu kompletnej počítačovej zostavy
s príslušenstvom z kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce.
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 4 nákup kompletnej
počítačovej zostavy s príslušenstvom z kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce.

K bodu č.10
Úprava nespevnenej krajnice v obci Borová na ceste III/1293-stanovisko
Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Trnave
Starostka obce oboznámila OZ so stanoviskom Okresného radu Trnava, Odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikícií k úprave nespevnenej krajnice v obce Borová na ceste
III/1293 v km 2,823.
Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej
správy podľa § 2 odsek 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z.z.n o organizácii miestnej štátnej správy
a o z mene a doplnení niektorých zákonov vydáva súhlasné stanovisko s realizáciou
stavebných úprav nespevnenej krajnice cesty III/1293 podľa predloženej projektovej
dokumentácie stavebných úprav. Stavebné úpravy budú realizované v zmysle podmienok
majetkového správcu cesty III/1293 t.j. Správy a údržby ciest TTSK uvedených vo vyjadrení
č. 03838/2016/SÚC Tt-2 7346 zo dňa 20.09.2016.
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e stanovisko Okresného radu
Trnava, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikícií k úprave nespevnenej krajnice
v obce Borová na ceste III/1293 v km 2,823.
K bodu č.11
Rôzne
Nebolo prejednávané.
K bodu č.12
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Borovej 25.11.2016
Zapísala: Monika Domonkošová

Overovatelia:
p. Magdaléna Hajičková

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

p. Rudolf Kuracina

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

Ing. Blanka Matovičová
starostka obce

