
Zápisnica  č. 3 

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 19.09.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM : 

1.) Otvorenie 
2.) Oboznámenie sa s návrhom vybudovania cyklochodníka Borinka – Stupava 
3.) Opätovné prerokovanie žiadosti M&M car service, s.r.o. o prenájom nebytového 

priestoru /potraviny/ 
4.) Posúdenie cenovej ponuky na vypracovanie zákazky Borinka - rekonštrukcia 
ČOV   

5.) Posúdenie k návrhu  - Všeobecný pokyn – používanie futbalového ihriska v 
Borinke 

6.) Prerokovanie žiadosti p. Renáty Šimuničovej o odkúpenie časti parcely 350/3  

7.) Prerokovanie žiadosti p. Metoda Kollárika o odkúpenie pozemku parc. č. 817/3 

8.) Prerokovanie žiadosti p. Moniky Hodásovej k prenájmu nebytového priestoru 
9.) Prerokovanie žiadosti p. Milana Tomášika k odkúpeniu pozemku parcely č. 

352/2 
10.) Prerokovanie žiadosti p. Jaroslava a Mareka Martinkoviča k prevodu vlastníctva  
       obecného pozemku parcely č. 422/10 
11.) Diskusia 
12.) Záver 

 
 

Návrhy a žiadosti sú prílohou tohto dokumentu.  
 
 
Bod 1.)   Otvorenie 
 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hosťa.  
 
 
Bod 2.) Oboznámenie sa s návrhom vybudovania cyklochodníka Borinka – Stupava 
 
Predseda komisie vyzval prítomného hosťa Petru Strižkovú, aby v krátkosti predstavila tému 
vybudovania cyklochodníka, ktorý by mohol spojiť centrum Borinky so Stupavou. P. 
Strižková poinformovala o všetkých doteraz zistených základných údajoch k uvedenému 
projektu.  
 



Návrh členov komisie:  
 
Počas diskusie sa k tomuto bodu rokovania vyjadrili všetci členovia komisie a zhodli sa na 
tom, že prvotným  krokom je nutnosť zistenia výšky nákladov na financovanie celého 
projektu. V poskytnutých informatívnych dokumentoch sú spomenuté 2 odlišné hrubé 
odhady. P. Strižková bude v najbližšej dobe v kontakte s projekčnou firmou, ktorá poskytne 
požadované údaje. Nakoľko je tento projekt možné financovať 95% z prostriedkov EU a 5 % 
z obecného rozpočtu, je nutné sledovať prostredníctvom zamestnancov Obecného úradu 
v Borinke výzvy na dotáciu z Ministerstva dopravy. Predpokladaný termín výzvy je mesiac 
január 2020. O dotáciu však musíme žiadať čo najskôr, ak teda bude rozhodnuté o začatí 
realizovania celého procesu výstavby cyklochodníka. Komisia berie na vedomie aj následnú 
otázku vlastníctva k pozemkom pre trasu cyklochodníka. 
 

za : 9    proti : 0   zdržal sa : 0 
 
Bod 3.) Opätovné prerokovanie žiadosti M&M car service, s.r.o. o prenájom nebytového 
priestoru /potraviny/ 
 
Nakoľko členom komisie nebol predložený finančný status spojený s prevádzkou Potravín 
v obci Borinka, nie je možné posúdiť žiadosť od spoločnosti M&M car service, s.r.o.. 
Požadujeme predložiť nasledovné dokumenty týkajúce sa výlučne obecných potravín.  

- Aktuálny výkaz ziskov a strát 
- Výkaz zisku mesačného predaja alkoholu, cigariet r. 2018 do 09/2019 
- Výkaz odpisu nepredaného tovaru – r. 2018 do 09/2019 /vrátane vyradenia zásob po 

expirácii, vyradenie nepotrebných zásob, predaj tovaru pod nákupnú cenu..../ 
- Výkaz obstarávania zásob – r. 2018 do 09/2019 
- Posledný inventarizačný zápis, vrátane dokladov o inventúre /možnosť vykonania 

následnej inventúry za prítomnosti 1 člena Komisie pre oblasť kontroly, podnikania, 
financií..../ 

- Zoznam počtu všetkých zamestnancov obecných potravín, vrátane informácie 
o pracovných úväzkoch 

- Výkaz všetkých nákladov na prevádzku potravín  
 

za : 9    proti : 0   zdržal sa : 0 
 

 
Bod 4.)  Posúdenie cenovej ponuky na vypracovanie zákazky Borinka - rekonštrukcia 
ČOV  
Bod 5.) Posúdenie k návrhu  - Všeobecný pokyn – používanie futbalového ihriska  
             v Borinke 
Bod 6.) Prerokovanie žiadosti p. Renáty Šimuničovej o odkúpenie časti parcely 350/3  

Bod 7.) Prerokovanie žiadosti p. Metoda Kollárika o odkúpenie pozemku parc. č. 817/3 

Bod 8.) Prerokovanie žiadosti p. Moniky Hodásovej k prenájmu nebytového priestoru 
Bod 9.) Prerokovanie žiadosti p. Milana Tomášika k odkúpeniu pozemku parcely č.    
              352/2 
 
Bod 10.) Prerokovanie žiadosti p. Jaroslava a Mareka Martinkoviča k prevodu  
               vlastníctva obecného pozemku parcely č. 422/10 
 
 



Členom komisie boli dokumenty, žiadosti bod č.4,5,6,7,8,9,10 na nahliadnutie 
a preštudovanie neskoro predložené, taktiež neboli doručené finančné podklady požadované 
v mesiaci máj a jún 2019. Vzhľadom na uvedené sa nepristúpilo k posúdeniu jednotlivých 
návrhov a žiadostí. Boli odložené na nasledujúce zasadnutie dňa 17.10.2019.  
 
 

za : 9    proti : 0   zdržal sa : 0 
 
 
 
Bod 11.) Diskusia:  
 
Na predchádzajúcom, aj aktuálnom  zasadnutí členovia komisie očakávali doručenie 
finančných podkladov, ktoré od obce vyžiadali v mesiaci máj 2019. Žiadne podklady neboli 
predložené. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a z ďalších 
zdrojov. Členovia komisií nemajú do dnešného dňa žiadne tieto informácie, ktoré sú nutné 
k posúdeniu širokého spektra žiadostí a podnetov. K danej problematike bola rozprava, 
z ktorej sa prijali nasledovné požiadavky:  
Obec Borinka:  

- Zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku 
- Aktuálny výpis a názvy účtov  
- Zostatky na účtoch k 30.06.2019 a 30.09.2019 
- Výkaz ziskov a strát č. 2018,  príp. aj r. 2019 
- Výsledok hospodárenia r. 2018 
- Všetky aktuálne Nájomné zmluvy 
- Mesačné priebežné zúčtovania 
- Plán finančných výdajov obce 
 

 
Členovia komisií navrhujú určiť od termínu január 2020 kalendár termínov zasadnutí 
jednotlivých komisií. Zároveň požadujú doručenie podkladov na prerokovanie 7 dní pred 
stanoveným termínom zasadnutia danej komisie.  
 
 
Záver:   
 
Predseda komisie určil termín budúceho zasadnutia na 17.10.2019, poďakoval prítomným za 
účasť a zasadnutie komisie ukončil.   
 
Príloha:  
- Prezenčná listina 
- Návrh – projekt cyklochodnik 
- Žiadosť M&M car services, s.r.o. 
- Cenová ponuka – rekonštrukcia ČOV 
- Všeobecný pokyn – používanie Futbalového ihriska 
- Žiadosť Renáta Šimuničová 
- Žiadosť Metod Kollárik 
- Žiadosť Monika Hodásová 
- Žiadosť Milan Tomášik 
- Žiadosť Jaroslav a Marek Martinkovič 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

Susedné obce Borinky budujú dopravné cyklochodníky  

Obce v okolí Borinky začali s výstavbou cyklochodníkov, ktoré bude spájať 

jednotlivé sídla v našom regióne. Akciu výrazne podporuje Bratislavský 

samosprávny kraj, ktorý  financie na cyklocesty čerpá z európskych fondov. 

Budovanie cyklistickej infraštruktúry je momentálne pre EU veľká téma a štedro 

podporuje obecné projekty aj na Slovensku.  Stupava, Marianka, Lozorno a  

Záhorská Bystrica už začali  konať.  Medzi Stupavou a Lozornom je už 

vytýčená trasa. Momentálne  v obciach finišujú s projektovou dokumentáciou.  

Rovnako aj Marianka a  Záhorská Bystrica. Borinka má šancu zapojiť sa do 

procesu aby cyklocesta viedla aj do našej dediny. S cyklocestou medzi Stupavou 

a Borinkou počíta aj schválený územný plán Bratislavského samosprávneho 

kraja.  

Kvôli prehľadnosti sme podstatné informácie zatriedili do jednotlivých kapitol:  

 

Východisko: 

- Bratislavský samosprávny kraj {BSK} má záujem o budovanie 

cyklochodníkov v župe, podporuje a pomáha obciam v ich iniciatívach, je 

žiadateľom aj prijímateľom peňazí z externých zdrojov /ministerstvá, európska 

komisia,  štrukturálne fonody EU  



- poslanec zastupiteľstva BSK za Stupavu, Borinku a Marianku Martin Smeja 

má v programe výstavbu regionálnych cyklotrás. Ide po tom a je veľmi 

iniciatívny, nápomocný.    

- Stupava, Lozorno, Marianka, Záhorská Bystrica prejavili aktívny záujem o 

spoločné budovanie cyklochodníkov, ktoré spoja jednotlivé obce a v konečnom 

dôsledku ich prepojí veľkým cyklookruhom. 

- Stanovisko Borinky nebolo jasne deklarované a Stupava preto obrátila 

svoju pozornosť na Lozorno a Marianku  

- sieť regionálnych cyklochodníkov, ktoré spájajú dve obce v BSK sú už 

vybudované napr v BA, v Ivanke pri Dunaji, Pezinku, Rovinke  a pod.  

-EU má v súčasnosti pripravených veľa grantov práve na budovanie 

cyklochodníkov. Ekodoprava je veľká téma. BSK granty vie čerpať, pozná celý 

proces a už sa tak vybudovali mnohé úseky v Bratislavskom kraji  

 

Charakter cyklochodníky a podmienky čerpanie peňazí z EU: 

- cyklotrasa musí byť  cestná (dopravná) teda nie turistická v horách 

- samostatne vedúca, oddelená od komunikácie pre autá 

- šírka 2,5metra  

- spájajúca centrá dvoch obcí, nemôže cyklotrasa končiť napríklad na hranici 

katastrov v poli 



Súčasný stav: 

- pripravuje sa projektová dokumentácia na úseku Stupava Lozorno, tieto obce 

s pomocou projekčnej firmy už navrhli trasovanie, trasa je zameraná geodetkou, 

do konca roka Lozorno a Stupava predložia na BSK kompletnú projektovú 

dokumentáciu a stavebné povolenie, aby mohli čerpať  európske peniaze 

/vybavuje BSK/ a v roku 2020 začínajú budovať cyklochodník! 

- úsek Stupava-Marianka – spolupráca už začala, Stupava má trasu navrhnutú 

len Marianka musí vysporiadať jeden komplikovaný úsek (vysporiadanie 

pozemkov) 

- Marianka- Záhorská Bystrica – proces už začal, trasa vybratá, zameriava 

geodetka  

 

Ako sa postupuje pri budovaní cyklocesty v BSK na Záhorí: 

- dve obce medzi ktorými povedie cyklochodník spravia zmluvu o združených 

prostriedkoch – je to akási dohoda o spoločnej akcií.  Môžeme však pokojne 

začať aj sami /teda dať spraviť projekt/.    

- spraví sa výberové konanie na projekčnú kanceláriu. Verejné obstarávanie 

robí len jedna z obcí. V našom prípade je to Stupava =už má skúsensoti s 

Lozornom, Mariankou a má najmä pracovníkov na MÚ.   



- obec, spolu s projekčnou firmou, vytipuje možné trasy. Vyberie sa 

najschodnejšia 

- najschodnejšie pozmeky sú: obecné, župné, vo vlastníctve Lesy SR, v správe 

Slovenského pozemkového fondu - tieto všetky inštitúcie sú nápomocné a 

ústretové pri výstavbe cyklochodníkov v BSK  

-spraví sa  projektová dokumentácia teda projektant určí najvhodnejšiu trasu, 

geodet zameria, spraví sa projekt, finančné náklady na stavbu a pod.  

- projektová dokumentácuia sa predloží na BSK – príslušný úradník 

cyklokoordinátor /L.Findl/ pozrie či obsahuje všetky náležitosti, ktoré budú 

potrebné na čerpanmie EU peňazí. 

- vydá sa stavebné povolenie, ktoré sa odovzdá na župu. Na jej základe župa 

žiada peniaze z grantov EU 

- vyžaduje sa aktívny prístup stavebného úradu a ústretový tón – 

pracovníci projekčnej kancelárie budú stavebný úrad kontaktovať. 

Stavebný úrad dáva stavebné povolenie na výstavby cyklochodníka. 

Stavebný úrad si teda musí byť vedomý toho, že je to obecná stavba! 

Stavebné povolenie musí byť súčasťou k projektovej dokumentácii, pri 

odovzdávaní projektu na župu. 

 

 



Financie: 

- náklady na výstavbu hradí z 95-ich percent župa z prostriedkov EU. Z  5-

ich percent obec. 

- financie od EU prijíma župa, tá potom peniaze  posúva obciam 

-počiatočnú projektovú dokumnetáciu platí samospráva a po schválení grantu 

spätne župa preplatí  

- každá obec si rieši trasu vo svojom katastri. Podmienka je, že cyklotrasou 

musia byť spojené centrá dvoch obcí v regióne. Úseky v centre kde sa nedá 

vybudovať normálna cyklo komunikácia  môže vyznačiť aj značkami, 

piktorgamami a pod. 

-Ministerstvo dopravy v najbližšom čase vydá výzvu pre samosprávy na 

prefinancovanie projektovej dokumentácie /takto by aj samotný projekt, ktorý sa  

musí odovdzadať na BSK  nemusela platiť Borinka a ušetrili by sme/.  Mestský 

úrad Stupava má vyčlenenú pracovníčku na projekty a výzvy, ktorá Ministerstvo 

dopravy monitoruje. Poznáme ju a vieme ju poprosiť aby nám dala avízo keď 

výzva bude aktuálna.    

 

projekčná firma: 

- BSK má dobré skúsnesnosti s firmou RVI – Ing.Rubický, venujú sa 

projektovaniu cyklochodníkov a firma vie aj  administratívne zvládnuť 



komplikovaný proces čerpania eurofondov /robili úseky v BA, Slovnaft, 

Pezinok. Ivanka, Rovinka …/ 

- obce si samé vyberajú projekčnú firmu ale fakt je taký, že cyklocesty, ktoré 

spadajú pod BSK robila práve táto firma. Je v nej záruka kvalitného projektu, 

ktorý “na prvú” splní všetky kritériá.  

- RVI už robí úsek Stupava-Lozorno a Marianka-ZB. Je  viac ako 

pravdepodobné, že Stupava bude s touto firmou chcieť spolupracovať aj pri 

budovaní úseku Stupava-Borinka 

- spracovatelia tohto materiálu prehlasujú, že nemajú žiadne väzby na projekčnú 

firmu RVI! 

      

odhad čo to bude stáť:    

- podľa Ing. Rubického hrubý odhad na náš úsek cyklocesty je 600 000eur – 

obec by teda mala investovala 30 tisíc  /5percent/ 

- podľa Mgr.Findla /BSK/ je to menej odhaduje 300 000eur. Teda naša 

spoluúčasť 15 000eur.  

 Ale! Cyklokoordinátor Ladislav Findl z BSK nám v telefonickom rozhovore 

veľmi prízvukoval, že sa nemáme trápiť spolufinancovaním. Dôležitá je 

projektová dokumentácia. Aby sme ju mali hotovú v poriadku. Vraj zatiaľ každá 

obec v župe peniaze napokon našla. 



Možnosti ako nájsť financie na 5percentnú spolúčasť: 

- obecný rozpočet 

- úver 

- developeri 

- dotácia z BSK!  Župa má vyhradené peniaze na to aby pomohla obciam. 

Len o dotáciu na cyklochodník musíme žiadať! Žiadať o ňu môžeme len 

keď bude hotová projektová dokumentácia.  Žiadať o dotáciu však  

musíme v dostatočnom predstihu lebo aj BSK si robí svoj ročný rozpočet. 

Tak aby nás zahrnuli do invenstícií.  

Kadiaľ viesť trasu: 

- projektant RVI /Ing.Rubický/ ako aj p.Findl /BSK/ sa ústretovo pozreli na 

katastrálnu mapu. Vidia to veľmi optimisticky. Popri ceste Stupava Borinka 

vedú župné pozemky,. Stromy sa dajú obísť a zachovať. 

 - aj RVI aj BSK sú veľmi ústretoví. Ponúkli sa, že prídu na zastupiteľstvo a 

prípadne vysvetlia ďalšie veci.  

  
 

kompetentní ľudia, ktorí majú informácie: 

- primátor Stupavy 

- Ing.Rubický – firma RVI ,  rubi@rvi.sk –  



- kompetentný pracovník BSK, ktorý má na starosti výlučne výstavbu 

cyklochodníkov v Bratislavskom kraji - p.Ladislav Findl /tento chlapík má celý 

proces v malíčku/ - 

-náš “župný” poslanec Martin Smeja – zároveň poslanec MZ v Stupave, svoj 

volebný program postavil na budovaní cyklochodníkov, pre vec je zapálený  

 

Kroky, ktoré by mala Borinka podniknúť resp. čo dať ako návrh do 

uznesenia obecného zastupiteľstva:  

- oficiálne deklarovať že máme záujme o dopravné cykloprepojenie Stupava 

Borinka 

- starosta Borinky sa obráti na primátora Stupavy a ujasniť si postupnosť krokov 

= veľká výhoda je, že Stupava si celý proces teraz prechádza s Lozornom takže 

už bude vedieť čo a ako 

- kontaktova BSK – L.Findl  

- kontaktovať projekčnú firmu RVI   

- pri príprave rozpočtu na rok 2020 zahrnúť  túto akciu!!!!   

poznámka: Keď bola v Stupave prezentácia zámeru cyklochodníkov na 

verejnom zhromaždení s občanmi tak sa hovorilo o trase Stupava-Lozorno. 

Ľudia začali naliehať, že chcú trasu Stupava-Borinka a prečo sa neťahá 

cyklochodník do Borinky.  Odpoveď znela, že Borinka zatiaľ neprejavila 

aktívny záujem o akciu. 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

Používanie Futbalového ihriska v Borinke 
 
 

1. Všeobecné pokyny 
• Futbalové ihrisko (ďalej len Fi), slúži najmä na športové účely a rozvoj športu 

v obci Borinka 

• Fi môže slúžiť pre organizované skupiny, ktoré si rezervujú termín na ihrisku 

predovšetkým za účelom hrania futbalu 

• Fi môžu tiež využívať iné organizované skupiny, ktoré si objednajú termín za 

účelom inej činnosti, ako hrania futbalu, po dohode s kompetentnými 

osobami 

• Fi môžu využívať borinské deti a mládež za účelom športovej činnosti 

• Fi slúži tiež obci Borinka na kultúrne a športovo-kultúrne podujatia  

 

 

2. Práva a povinnosti užívateľov Fi (organizovaných skupín) 
• Organizované skupiny, ktoré majú záujem o využívanie Fi za účelom hrania 

futbalu si dohodnú termín a uhradia poplatok v súvislosti s údržbou Fi.  

Prístup na Fi si dohodnú s kompetentnými osobami.  

• Organizované skupiny, ktoré majú záujem o využívanie Fi za účelom inej 

aktivity ako hrania futbalu oznámia toto kompetentnej osobe a po schválení si 

dohodnú termín a uhradia poplatok v súvislosti s údržbou Fi.  

Prístup na Fi si dohodnú s kompetentnými osobami. 

 

 

3. Práva a povinnosti užívateľov Fi (neorganizovaných skupín) 

• Neorganizované skupiny „tj. borinské deti a mládež“ môžu využívať Fi za  

účelom športovania bezodplatne a to v časoch na to určených, alebo po 

dohode mimo týchto časov. (vyhradené časy v prílohe č. ...) 

 
 
 
 
 

4. Pravidlá využívania Fi  

• Skupiny ako aj jednotlivci sú povinný po skončení svojej aktivity na Fi, upratať 

po sebe všetky veci a tým sa myslia najmä prenosné futbalové brány, ktoré 

musia byť odložené na miestach pre nich určených, tak, aby neohrozovali 

zdravie iných osôb a nebránili pri údržbe ihriska.  Takisto sú užívatelia povinný 

po sebe upratať, všetok odpad, ktorý počas svojho pôsobenia vyprodukujú.  



• Po skončení svojej aktivity, sú skupiny alebo jednotlivci povinný odovzdať 

kľúče poverenej osobe.  

• Je zakázané venčiť psov v areály futbalového ihriska a tiež voľný pohyb psov 

po areály.  

• Je zakázané jazdiť po hracej ploche Fi na bicykli alebo inom prepravnom 

zariadení. 

• Je zakázené vnášať na hraciu plochu a tiež celú trávnatú plochu rôzne 

predmety, kamene, palice a iné veci, ktoré sem nepatria.  

• V areály Fi je povolené fajčiť iba v miestach na určených - Fajčiarska zóna.  

 

5.  Hmotná zodpovednosť 

• V prípade poškodenia majetku v areáli Fi, je osoba zodpovedná za toto 

poškodenie povinná škodu v plnej výške nahradiť.  

 
Využívanie Futbalového ihriska je na vlastnú zodpovednosť.  
V prípade neplnoletých osôb na zodpovednosť zákonného zástupcu dieťaťa.  
Vstupom do areálu Fi potvrdzujem, že som bol oboznámený/á s pravidlami 

využívania Fi a tieto pravidlá budem rešpektovať.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 



 



 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 


