Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 26.6.2017 v zasadačke
Obecného úradu
Prítomní poslanci: 5
Ospravedlnení poslanci: 0
Ostatní prítomní: Ing. Ružena Fandlová - HK obce Borová
Monika Domonkošová – ekonómka 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. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Borová za rok 2016
4. Návrh záverečného účtu obce Borová za rok 2016
5. Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
6. Pozemok pod cintorínom parc. č. 186/29 - informácia
7. Rôzne
8. 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. Moniku Domonkošovú.
Starostka obce navrhla zaradiť do programu zasadnutia OZ nasledovné:
ako bod č. 3 Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2016
ako bod č. 7 Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch následných finančných kontrol
ako bod č. 9 Zriadenie a schválenie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
a navrhla program schváliť.
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 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 26.4.2016 boli splnené.
Práca obecného úradu od posledného zasadnutia:
- bežná agenda administratívnych prác
- matričná činnosť
- zaslanie žiadosti na MV SR o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice a nové hasičské vozidlo

-

-

akcia Stavanie mája
čistenie a obnova výsadby okolo sochy sv. Jána
akcia Najlepší borovský zákusok a koláč
príprava akcie Stavanie mája
príprava podkladov k žiadosti o finančný príspevok od Ministerstva
financií SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení obecného a matričného
úradu
Akcia Deň matiek
príprava podkladov k výzve Úradu vlády SR Podpora a rozvoj športu
na rok 2017 na detské ihrisko
2x v mesiaci máj brigáda členov SZZ na kosenie trávy tesne za obcou
smerom do Ružindola
príprava osláv 90. výročia DHZ v obci Borová
upratovanie Hasičského múzea, umývanie okien, vysávanie,umývanie
úprava okolo sochy sv. Jána, dovoz a navážka nového kameňa, pokládka fólie na
zeminu a navážka novej kôry
kosenie trávnatých plôch obce a okolia kostola brigádnicky
realizácia osláv 90. výročia DHZ v obci Borová
príprava na Borovské hry 2017 v Borovej u Poličky, ČR

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s ch v a ľ u j e s počtom hlasov 5 kontrolu uznesení zo
dňa 26.4.2016 a prácu obecného úradu od posledného zasadnutia.
K bodu č. 3
Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2016
S operatívnou evidenciou o rozpočtových opatreniach za rok 2016 oboznámila obecné
zastupiteľstvo ekonómka obce p. Monika Domonkošová. Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e bez pripomienok predloženú
operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach za rok 2016.
K bodu č. 4
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Borová
za rok 2016
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Borová za rok 2016 predniesla obecnému
zastupiteľstvu hlavná kontrolórka obce Ing. Ružena Fandlová.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Borová za rok 2016 je
prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu obce Borová za rok 2016.

K bodu č. 5
Návrh záverečného účtu obce Borová za rok 2016
Správu o záverečnom účte obce Borová za rok 2015 predniesla obecnému zastupiteľstvu
ekonómka obce p. Monika Domonkošová. Záverečný účet obce Borová za rok 2016 je
prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s počtom hlasov 5 s ch v a ľ u j e záverečný účet obce
Borová za rok 2016 a prebytok hospodárenia v sume 983,22 € , zistený podľa § 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., ktorý je zdrojom rezervného fondu obce.
K bodu č.6
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Hlavná kontrolorka obce Ing. Ružena Fandlová predložila obecnému zastupitelstvu Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borová na 2.polrok 2017. Plán kontrolnej
činnosti je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Borovej b e r i e n a v e d o m i e Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Borová na 2.polrok 2017.
K bodu č.7
Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch následných finančných kontrol
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správy o výsledku následných
finančných kontrol č. 1/2017, týkajúcej sa kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
obce Borová, č. 2/2017, týkajúcej sa kontroly vydania príkazu starostky obce na vykonanie
inventarizácie v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov
k termínu 31.12.2016 a kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce k 31.12.2016, č. 3/2017, týkajúcej sa povinného zverejňovania
objednávok, faktúr a zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch následných
finančných kontrol sú prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s počtom hlasov 5 b e r i e n a v e d o m i e správu
o výsledku následných finančných kontrol č. 1/2017, týkajúcej sa kontroly plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva obce Borová, č. 2/2017, týkajúcej sa kontroly vydania príkazu
starostky obce na vykonanie inventarizácie v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002
v znení neskorších predpisov k termínu 31.12.2016 a kontrola vykonania inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2016, č. 3/2017, týkajúcej sa
povinného zverejňovania objednávok, faktúr a zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č.
546/2010 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
K bodu č. 8
Pozemok pod cintorínom parc. č. 186/29 - informácia
Starostka obce informovala OZ, že obecný úrad sa stále nedohodol s majiteľom parcely č.
186/29, ktorá je v územnom pláne navrhnutá na rozšírenie cintorína na cene a odkúpení tejto
parcely. Majiteľ parcely pôvodne požadoval cenu 20,- € za m², obec, po dohode s právnikom
JUDr. Mariánom Haršánym, navrhuje 3,- € za m².

Majiteľ parcely poslal starostke obce e-mailom nový návrh na vysporiadanie tejto parcely,
kde navrhuje nie odkúpenie, ale výmenu pozemkov.Majiteľ parcely ponúka obci všetky
parcely, ktoré získal kúpou od správcu konkurznej podstaty Podieľnického
poľnohospodárskeho družstva Ružindol v úpadku, v celkovej výmere 20 000 m² výmenou za
pozemky obce pod priehradou v celkovej výmere 60571 m². S týmto návrhom starostka obce
absolútne nesúhlasí a trvá na odkúpení iba parcely 186/29 za cenu 3,- € za m².
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s počtom hlasov 5 z a m i e t a návrh majiteľa parcely č.
186/29 na výmenu pozemkov a p o v e r u j e starostku obce, aby naďalej jednala
s majiteľom parcely o jej odkúpení.
K bodu č. 9
Zriadenie a schválenie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
Starostka obce informovala OZ o tom, že táto komisia doteraz nebola vytvorená a žiada
OZ o schválenie tejto komisie v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z..Komisia sa má skladať
s členov OZ.
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Borovej s počtom hlasov 5 s ch v a ľ u j e Komisiu pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z
Predseda komisie: Rudolf Kuracina
Členovia komisie: Ľubor Moravčík, Magdaléna Hajičková, Monika Bartošovičová, Viera
Tomašovičová
K bodu č. 10
Rôzne
- starostka obce informovala OZ, že kontaktovala firmu Arriva (bývalá SAD)
v súvislosti s rekonštrukciou autobusovej zastávky na rázcestí. Odpoveď firmy Arriva
je, že nevykonáva opravy ani rekonštrukcie prímestských autobusových zastávok
- starostka obce požiadala o pomoc mužských členov OZ pri rozpílení
spadnutého
stromu po búrke na miestnom futbalovom ihrisku pri altánku
- súťaž vo varení gulášu, zmena termínu, súťaž sa presúva na 23.9.2017
- starostka obce informovala OZ o liste z Ministerstva vnútra SR, odboru volieb,
referenda a politických strán, týkajúceho sa usmernenia k umiestňovaniu volebných
plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Obec má
povinnosť vypracovať k tomu VZN.
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Borovej 29.06.2017
Zapísala: Monika Domonkošová
Overovatelia: p. Magdaléna Hájičková
p. Ľubor Moravčík

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

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

Ing. Blanka Matovičová
starostka obce

