
Zápisnica  č. 1 

zo zasadnutia 

KOMISIA PRE OBLASŤ KONTROLY, PODNIKANIA, 
FINANCIÍ, VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, 

SOCIÁLNYCH VECÍ, SPRÁVY A HOSPODÁRENÍ S 
MAJETKOM OBCE, VEREJNÉHO PORIADKU A OCHRANY 

VEREJNÉHO ZÁUJMU 
zo dňa 23.05.2019 

 
 
 
PROGRAM : 

1.) Otvorenie 
2.) Prerokovanie žiadosti pána Kováča o odkúpenie/ dlhodobý prenájom parcely 275/2 

(789 m2) a časti parcely 275/1 (386m2) patriacej obci Borinka  
3.) Posúdenie dotazníka obce Borinka k obyvateľom (zefektívnenie výberu poplatkov) 
4.) Posúdenie návrhov OÚ pre výpočet stočného pre rodinné domy s napojenou 

studňou do domu  

5.) Možnosť vytvorenia pumptracku (bicyklovej dráhy) na obecnom pozemku, 
v blízkosti bývalých CO skladov 

6.) Diskusia  
7.) Záver 

 
 
 
 
 
Bod 1.)   Otvorenie 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hostí.  
 
 
 

Bod 2.) Prerokovanie žiadosti p. Kováča o odkúpenie/ dlhodobý prenájom parcely 275/2 
(789 m2) a časti parcely 275/1 (386m2) patriacej obci Borinka 
 
Členovia komisie boli oboznámení o žiadosti p. Kováča len ústne, nakoľko do času zasadnutia 
komisie jej členovia písomnú žiadosť neobdržali.  
 
 

Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:  
- Komisia žiadosť berie na vedomie a jednohlasne neodporúča predaj ani dlhodobý 

prenájom časti predmetného pozemku a je zato aby predmetný pozemok zostal naďalej 
v majetku obce.  
 

za : 6    proti : 0   zdržal sa : 0 
 

 



Bod 3.) Posúdenie dotazníka obce Borinka k obyvateľom (čestné prehlásenie) 
 
Členom komisie bol predložený návrh dotazníka, ktorý sa týkal zberu informácií potrebných pre 
správu Obecného úradu. 
 
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:  

- Členovia komisie sa zhodli na tom, že budú nápomocní pri zbere týchto údajov, ktoré 
napomôžu efektívnejšiemu a spravodlivému výberu jednotlivých poplatkov. 
 

za : 6    proti : 0   zdržal sa : 0 
 
Bod 4.) Posúdenie návrhov pre výpočet stočného pre domy s napojenou studňou do domu 
 
Členom komisie boli obecným úradom predložené tri varianty výpočtu stočného s podvojným 
pripojením vody. Príloha č.1 
 
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:  

- žiadosť OÚ berie na vedomie 
- vzhľadom na neskoré doručenie týchto návrhov si členovia komisie vyžiadali čas na 

podrobnejšie preštudovanie týchto variant a dohodli sa, že sa rozhodnú na ďalšom 
zasadnutí komisie. 

za : 6    proti : 0   zdržal sa : 0 
 

Bod. 5.) Možnosť vytvorenia pumtracku(bicyklovej dráhy) na obecnom pozemku 
v blízkosti bývalých CO skladov 
 
Členom komisie bol predsedom komisie ústne predložený zámer bicyklovej komunity, ktorá by 
chcela svojpomocne vytvoriť pumptrack (bicyklovú dráhu) na obecnom pozemku v blízkosti CO 
skladov. 
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:  

- komisia nemá námietky na podporu voľnočasových aktivít, ktoré napomôžu 
k skvalitneniu života v obci. 

- komisia odporúča poskytnúť tento pozemok, ale bez finančného a prevádzkového 
zapojenia obce 
 

za : 6    proti : 0   zdržal sa : 0 
 
Bod 6.) Diskusia 
 
Členovia komisie sa po vzájomnej diskusii zhodli, že pre svoje objektívne odporúčania týkajúce 
sa správy a hospodárenia s obecným majetkom potrebujú relevantné informácie. Taktiež sa 
zhodli na potrebe konzultácií s právnikom pri nových zmluvách, nariadeniach atď. 
 
Komisia poveruje predsedu komisie: 

 
- požiadať OÚ o výpis hnuteľného a nehnuteľného majetku obce 
- požiadať OÚ o výsledky auditu obce Borinka   

 
 
Bod 7.)   Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie a termín budúceho zasadnutia bol určený na 20.06.2019 



 



PRÍLOHA Č.1 

 


