Zápisnica č. 4
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 17.10.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1.) Otvorenie
2.) Oboznámenie sa s účtovnými podkladmi pre Potraviny a Obec Borinka, návrhy a
zlepšenia pre prosperovanie obecných potravín
3.) Opätovné prerokovanie žiadosti M&M car service, s.r.o. o prenájom nebytového
priestoru /potraviny/ - nadväznosť na bod. č. 2
4.) Posúdenie k návrhu - Všeobecný pokyn – používanie futbalového ihriska
v Borinke, návrhy cenník nájmu
5.) Prerokovanie žiadosti p. Renáty Šimuničovej o odkúpenie časti parcely 350/3
6.) Prerokovanie žiadosti p. Metoda Kollárika o odkúpenie pozemku parc. č. 817/3
7.) Prerokovanie žiadosti p. Moniky Hodásovej k prenájmu nebytového priestoru
8.) Prerokovanie žiadosti p. Milana Tomášika k odkúpeniu pozemku parcely č.
352/2
9.) Prerokovanie žiadosti p. Jaroslava a Mareka Martinkoviča k prevodu vlastníctva
obecného pozemku parcely č. 422/10
10.) Diskusia – rôzne podnety
11.) Záver

Návrhy a žiadosti sú prílohou tohto dokumentu. Účtovné podklady týkajúce sa Potravín
a obce Borinka sú k nahliadnutiu u odborných referentiek Obecného úradu.

Bod 1.) Otvorenie
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hosťa. Členovia komisie
a hosť sa podpísali do prezenčnej listiny. Komisie sa zúčastnilo 8 jej členov, bol prítomný 1
hosť.
Bod 2.) Oboznámenie sa s účtovnými podkladmi pre Potraviny a Obec Borinka, návrhy
a zlepšenia pre prosperovanie obecných potravín

Týždeň pred zasadnutím komisie boli všetkým jej členom preposlané k nahliadnutiu účtovné
podklady, ktoré sme vyžiadali. Predseda komisie vyzval prítomného hosťa Lindu Molnárovú,
aby zodpovedala otázky týkajúce sa účtovných podkladov k obecným potravinám. Po
vzájomnej diskusii sa v podkladoch – Výkaz ziskov a strát našli chyby. Vzhľadom na
uvedené, požadujeme, aby na ďalšom zasadnutí komisie bola prítomná pani účtovníčka, ktorá
je kompetentná zodpovedať nejasnosti a vysvetliť konkrétne číselné riadky.

Návrh členov komisie:
V diskusii členovia komisie rozoberali aktuálny stav obecných potravín nielen z finančného
hľadiska, ale celkového fungovania potravín. Navrhujú nasledovné:
- Znížiť a upraviť počet zamestnancov potravín nasledovne: 1x vedúca predajne + 2 x
predavačka
- Určiť vybraného kandidáta pre pozíciu – vedúca predajne. Vedúca predajne by mala
absolvovať školenie súvisiace s administratívou, registračnou pokladňou, skladovým
hospodárstvom. Prijatím tejto pracovnej pozície by prebrala zodpovednosť za riadenie
a vedenie chodu potravín, objednávanie, preberanie a nákup tovaru, kontrolu
skladových zásob, inventúru, evidenciu príjmu a výdaja tovaru, evidenciu dochádzky
zamestnancov obchodu, kontrola kvality a vzhľadu tovaru, kontrola spotreby tovaru,
dokladanie tovaru.
- Ponechať dve predavačky a rozvrhnúť im pracovný čas na krátky a dlhý týždeň.
- Ukončiť pracovný pomer na Dohodu
- Zmena otváracích hodín:
- Letný čas: Po – Pia od 6.00 do 18.00 hod
So od 7.00 do 16.00 hod
Ne 8.00 do 12.00 hod
Zimný čas: Po – Pia od 6.00 do 18.00 hod
So od 7.00 do 14.00 hod
Ne od 8.00 hod do 12.00 hod
Letný čas – od začiatku apríla do konca októbra
Zimný čas – od začiatku novembra do konca marca
Bez zatvorenia na obednú prestávku.

-

Úpravou otváracích hodín sa predĺži čas otvorenia o 8 hod/týždeň. Vedúca predajne
musí sledovať fond pracovného času.
Minimalizovať nákupy tovaru v hotovosti, prejsť na platby výlučne cez faktúry /napr.v
obchodnom reťazci METRO Cash & Carry.../
V najbližšej dobe vykonať inventúru s prítomnosťou 1 člena komisie pre oblasť
financií, alebo 1 referenta Obecného úradu.
Obecné potraviny predložia pravidelne na mesačnej báze:
1. Inventúru /do 12/2020 - potom kvartálne inventúry/
2. Prehľad Manko
3. Prehľad Odpisov
4. Prehľad príjmu z predaja
5. Súpis nákupov
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 3.) Opätovné prerokovanie žiadosti M&M car service, s.r.o. o prenájom nebytového
priestoru /potraviny/
Upovedomiť žiadateľa o zamietnutí jeho žiadosti, nakoľko sa Obec Borinka snaží prijať
niekoľko opatrení pre optimalizovanie chodu súčasných potravín. V budúcnosti nevylučuje
možnosť ich prenájmu. Opätovné prehodnotenie žiadosti najskôr možné v mesiaci september
2020.
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 4.) Posúdenie k návrhu - Všeobecný pokyn – používanie futbalového ihriska
v Borinke
V diskusii sa členovia komisie podrobne vyjadrovali k jednotlivým návrhom cenníka
poplatkov k prenájmu futbalového ihriska. Súhlasia so Všeobecnými pokynmi, právami
a povinnosťami užívateľov, pravidlami využívania ihriska uvedenými v predloženom návrhu
– Používanie futbalového ihriska z mesiaca september 2019.
Návrh členov komisie:
Cenník poplatkov k prenájmu futbalového ihriska /vrátane používania šatní/:
Časové vymedzenie: 8.00 hod – 21.00 hod
15,- eur / f. zápas - pre organizovanú skupinu za účelom hrania futbalu
15,- eur / hod f. tréningy klubov, letný tábor /komerčné využitie futbalového štadiónu
100,- eur / deň – f. tréningy klubov, letný tábor /komerčné využitie futbalového štadiónu
50,- eur / f. zápas – oficiálny klub
30,- eur / f. tréning – oficiálny klub
Prenájom pevný stánok s občerstvením 40,- eur / 1 akcia
Prenájom predajného miesta 20,- eur / 1 akcia

Pozn. Za starostlivosť o futbalový štadión, ktorú momentálne vykonáva pán Pokorný,
navrhujeme určiť finančnú odmenu vo výške 2000,- eur ročne. Táto starostlivosť je mienená
od začiatku marca do konca októbra, nakoľko v zimných mesiacoch sa nepredpokladá ani
údržba ani prenájom štadiónu. Pod starostlivosťou sa rozumie, kosenie / hlavnej aj okolitej
časti ihriska / polievanie, kreslenie čiar pred zápasom, a taktiež udržiavanie poriadku,
odstraňovanie lístia, upratovanie šatní. Táto finančná odmena sa bude vyplácať mesačne, pri
dodržaní všetkých horepopísaných činností.

V súvislosti s prenájmom ihriska je potrebné myslieť a nájsť finančné prostriedky na
zrekonštruovanie šatní.
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 5.) Prerokovanie žiadosti p. Renáty Šimuničovej o odkúpenie časti parcely 350/3
Členovia komisie prerokovali žiadosť a navrhujú:
Zamietnuť žiadosť o odkúpenie spomínanej časti obecnej parcely. Ponúknuť Dohodu
o užívaní pozemku, povoliť požadované vybudovanie parkovného miesta.
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 6.) Prerokovanie žiadosti p. Metoda Kollárika o odkúpenie pozemku parc. č. 817/3
Po posúdení žiadosti, komisia odporúča nasledovné:
Súhlasiť s odkúpením pozemku parc. č. 817/3. Výška kúpnej ceny bude stanovená na základe
Znaleckého posudku, ktorý zabezpečí Obec Borinka. Minimálna cenu by nemala byť nižšia
ako 100,- eur / m². Vypracovaný Znalecký posudok uhradí p. Metod Kollárik.
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 7.) Prerokovanie žiadosti p. Moniky Hodásovej k prenájmu nebytového priestoru
Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča schválenie prenájmu. Pred začatím prenájmu Obec
Borinka zabezpečí vymaľovanie vnútorného priestoru na prenájom. Doporučujeme p.
Hodásovej pripraviť si Nájomnú zmluvu na dobu určitú s dĺžkou 1 rok, s určeným
prevádzkovým časom, s cenou prenájmu 105,- eur/mesiac vrátane energií.
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 8.) Prerokovanie žiadosti p. Milana Tomášika k odkúpeniu pozemku parcely č.
352/2
Členovia komisie po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti zaujali nasledovné stanovisko:
Dvaja členovia komisie nesúhlasia s odpredajom pozemku. 7 členovia súhlasia s odpredaním
pozemku a odporúčajú stanoviť minim. cenu 80,- eur/ m².

za : 6

proti : 2

zdržal sa : 0

Bod 9.) Prerokovanie žiadosti p. Jaroslava a Mareka Martinkoviča k prevodu
vlastníctva obecného pozemku parcely č. 422/10

Všetkých 9 členov komisie po hlasovaní odporúča nasledovné:
Členovia komisie zobrali na vedomie všetky náležitosti a udalosti uvedené v žiadosti
a navrhujú:
Vysporiadať predajom za cenu 10,- eur/ m² len pozemok, kde je postavený dom a plocha
využívaného nádvoria. Je nutné vypracovať nový geometrický plán a určiť zmenu parcely len
na tú časť pozemku, kde súčasne stojaci dom zasahuje na pozemok zapísaný v katastri na
obec Borinka.
za : 8

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 10.) Diskusia:
1. Súčasťou diskusie bolo aj prerokovanie dodatočne doloženej Žiadosti o prenájom
priestoru p. Dane Szabovej za účelom ponuky masáží a telových programov. Nakoľko
obec nemá k dispozícii vhodný a voľný priestor k prenájmu, žiadosť odporúčame
zamietnuť. V prípade uvoľnenia vhodného nebytového priestoru k prenájmu, je možné
v budúcnosti žiadosť prehodnotiť.
2. Členovia komisie sa opätovne vrátili k žiadosti z mesiaca jún 2019 o prenájme
nebytového priestoru (bývalý hostinec pod Pajštúnom).
Doporučujeme Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšej ponuky
na nájom k spomínanému nebytovému priestoru. Lehotu na podávanie jednotlivých
návrhov zadať na 30 dní od zverejnenia oznámenia. Zároveň je potrebné informovať
žiadateľa p. Dobreho o tejto skutočnosti, čím bude odpovedané na jeho žiadosť.
3. Ďalej sa členovia komisie zhodli na cenníku k prenájmu priestorov obce:
Kancelárske priestory = 7,- eur/ m²
Skladové priestory = 2,- eur/ m² + energie
Priestory zasadačky = 5,- eur/hod

Členovia komisie požadujú informáciu z Obecného úradu k využívaniu priestorov tzv.
„hasičáku“, ktorý je využívaný Občianskym združením. Zároveň vyjadrenie sa
k spoplatneniu/nespoplatneniu využívania priestoru zasadačky za účelom cvičenia
jogy.
4. Predmetom diskusie bolo aj „sedenie pod stromom“ v tesnej blízkosti detského
ihriska. Toto stojisko niektorých obyvateľov obce (značne posilnených alkoholom) je
potrebné zrušiť. Navrhujeme premiestnenie zberných nádob na odpad na miesto
terajších lavičiek pod stromom. Na získanom voľnom priestranstve vytvoriť šikmé
stojiská pre vozidlá.
Bod 11:) Záver
Členovia komisie odsúhlasili nasledujúci termín budúceho zasadnutia na 14.11.2019 o 18.00
hod.

Príloha:
- Prezenčná listina
- 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
- Žiadosť Dana Szabová

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.

