
Zápisnica  č. 2 

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 20.06.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PROGRAM : 
1.) Otvorenie 
2.) Posúdenie návrhov pre výpočet stočného pre rodinné domy s napojenou studňou 

do domu  
3.) Prerokovanie žiadosti p. Michala Jandorfa o prenájme nebytového priestoru 
4.) Prerokovanie žiadosti M&M cars service s.r.o. o prenájme nebytového priestoru 

(miestne potraviny) 

5.) Prerokovanie žiadosti M&M cars service s.r.o. o prenájme nebytového priestoru 
(bývalý hostinec pod Pajštúnom) 

6.) Prerokovanie žiadosti p. Suchára a vyjadrenie sa k investičnému zámeru 
7.) Diskusia  
8.) Záver 

Žiadosti sú prílohou tohto dokumentu.  
 
Bod 1.)   Otvorenie 
 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hostí.  
 
Bod 2.) Posúdenie návrhov pre výpočet stočného pre rodinné domy s napojenou studňou 

do domu  
Návrh členov komisie:  
Na základe predloženého návrhu pre výpočet stočného sa členovia komisie po vzájomnej 
diskusii rozhodli odporučiť účtovanie podľa varianty C /t.j. výpočet na základe priemernej 
spotreby/ 
 

za : 7    proti : 0   zdržal sa : 0 
 

Bod 3.)  Prerokovanie žiadosti p. Michala Jandorfa o prenájme nebytového priestoru 
 
Každý prítomný člen komisie bol oboznámený s uvedenou žiadosťou zo dňa 16.4.2019. 
Nakoľko žiadosť nespĺňa všetky potrebné náležitosti nie je možné sa k predmetnému vyjadriť.  
 
Návrh členov komisie:  
Členovia komisie odporúčajú vrátiť žiadosť p. Jandorfovi späť na doplnenie účelu prenájmu. 
Zároveň je potrebné ho oboznámiť, že v prípade prenájmu len pre účel sídla firmy bude 
žiadosť zamietnutá. Pokiaľ bude p. Jandorf využívať priestory v zmysle skutočného 
prenájmu, bude následne stanovená cena k prenájmu. Žiadosť mu bude vrátená cez 
administratívu obecného úradu.  
 

za : 7    proti : 0   zdržal sa : 0 

 



Bod 4.) Prerokovanie žiadosti M&M cars service s.r.o. o prenájme nebytového priestoru 

(miestne potraviny) 

 
Ďalej sa členovia komisie zaoberali žiadosťou M&M car service s.r.o., k prenájmu priestorov 
súčasných potravín. Potraviny sú vo vlastníctve obce Borinka. Aj napriek tomu, že potraviny 
každý rok vykazujú straty, v obci sú dôležitou súčasťou života občanov, všetci máme záujem 
ich ponechať. V súvislosti so zistením skutočného účtovného stavu prevádzky potravín, 
členovia komisie nazreli do audit správy za r. 2018. Nakoľko je však audit správa nezreteľná, 
položky sú nejednoznačne uvedené, nebolo možné konkrétne určiť finančný stav potravín 
vzhľadom na zisky, prebytky, manká, spotreby energie atd.... Vzhľadom na uvedené sme 
požiadali pána starostu, ktorý bol po 19.00 hodine prítomný na zasadnutí o vyžiadanie 
hospodárskeho výsledku prevádzky potravín za r. 2018 a taktiež mesačné hospodárske 
výsledky od mesiaca január 2019 od účtovníčky.  
 
Návrh členov komisie:  
Členovia komisie skonštatovali, že berú na vedomie žiadosť p. Dobreho k prenájmu. 
Je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž, po doručení všetkých vyžiadaných podkladov, najskôr 
v mesiaci október 2019, ktorá bude ohlásená so všetkými náležitosťami /avšak bez určenej 
sumy minima, nakoľko by uchádzačov mohla ovplyvniť pri ich zámeroch/.  
 

za : 7    proti : 0   zdržal sa : 0 

 

Bod. 5.) Prerokovanie žiadosti M&M cars service s.r.o. o prenájme nebytového 

priestoru (bývalý hostinec pod Pajštúnom) 

 
Členom komisie bola predložená ďalšia žiadosť od spoločnosti M&M cars service, s.r.o. 
k prenájmu priestorov bývalého hostinca. Po dlhej diskusii sa všetci členovia komisie vrátane 
pána starostu zúčastnili obhliadky spomínaných priestorov. Po zistení zlého technického stavu 
sa všetci prítomní zhodli, že obec nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu interiéru. 
Najlepšou variantou pre obec je možnosť prenájmu. Taktiež cez vyhlásenú verejnú súťaž. 
Starosta však spomenul možnosť získania finančných prostriedkov cez výzvu - dotácia od 
MAS (Malá akčná skupina) maximálne vo výške 40 000 eur. V tomto prípade však nie je 
istota získania tejto dotácie. V diskusii sa všetci priklonili k názoru, že prípadné získané 
financie z dotácie budú použité na rekonštrukciu priestorov nehnuteľnosti č. 112.  
 
Návrh členov komisie:  
Členovia komisie berú na vedomie žiadosť p. Dobreho k prenájmu. Odporúčajú vyhlásenie 
verejnej súťaže k prenájmu priestorov bývalého hostinca. 
 

za : 8    proti : 0   zdržal sa : 0 
 
Bod 6.) Prerokovanie žiadosti p. Suchára a vyjadrenie sa k investičnému zámeru 

 
Predseda komisie oznámil skutočnosť, že stavebná komisia vyhotovila upravený návrh 
projektu k výstavbe. Členom komisie nebol zmenený návrh predložený. Boli predložené 
podklady k tomuto investičnému zámeru, ako aj odporúčanie stavebnej komisie. Vzhľadom 
k aktuálnemu územnému plánu nie je možná výstavba.  
 
Návrh členov komisie:  
Členovia komisie navrhujú zníženie počtu bytových jednotiek na 15 a nebytových jednotiek 
na 0 v nadväznosti na návrh stavebnej komisie. Berú na vedomie aj ochranu verejného 
záujmu, aj prebiehajúcu údajnú petíciu proti výstavbe bytoviek v spomínanej oblasti.  
 

za : 8    proti : 0   zdržal sa : 0 

 



Diskusia a záver:  
Predseda komisie ukončil zasadnutie a termín budúceho zasadnutia bol určený na mesiac 
september 2019.  
 
Poznámka: k bodom č. 1,2,3,4 sa vyjadrilo 7 prítomných členov komisie. Po 19.30 hod. bola 
prítomná aj ďalšia členka komisie p. Ivona Bolebruchová. Vzhľadom na uvedené, bol počet 
prítomných členov vo vyjadreniach k bodu 5,6 zmenený.  
 
Príloha:  
- Prezenčná listina 
- Návrh výpočet stočného 
- Žiadosť Michala Jandorfa 
- Žiadosť M&M cars service s.r.o. o prenájme nebytového priestoru (miestne potraviny) 

- Žiadosť M&M cars service s.r.o. o prenájme nebytového priestoru) bývalý hostinec pod   
  Pajštúnom) 
- Podklady k investičnému zámeru /p. Suchár/ a odporúčanie stavebnej komisie 
 



 
 
 



 



 
 



 
 

 



 
 



 
 





 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


