Zápisnica zo zasadnutia
Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie
obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ)
konaného dňa 16. mája 2019 od 18.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Borinke





Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

podľa pozvánky
1) Otvorenie, úvod
2) Odpadové hospodárstvo v obci
3) Návrh nového územného plánu obce
4) Návrh využitia bývalých skladov CO
5) Športové zázemie pre obyvateľov obce
6) Kultúra, vzdelávanie, propagácia, trvalo udržateľný rozvoj obce a cestovný
ruch
7) Informovanie členov komisie o prebiehajúcich aktivitách obecného úradu
8) Rôzne

K bodu 1) Otvorenie, úvod
Prítomných členov komisie obecného zastupiteľstva a hostí privítala predsedníčka komisie
a zároveň ich informovala o zriadených komisiách pri obecnom zastupiteľstve v Borinke a ich
funkcii v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Na základe zmocnenia zákona boli vytvorené v Borinke nasledovné komisie
obecného zastupiteľstva: okrem Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá je vytvorená zo
zákona, schválilo obecné zastupiteľstvo vznik nasledujúcich komisií: Mandátová komisia;
Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych
vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu;
Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy;
Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie
obce, vzdelávania a športu. Komisie sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú oblasť,
ktoré nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie a výkonnú moc. Oboznámila tiež
komisiu, že jej úlohou v príslušnej oblasti pôsobenia, pre ktorú bola ustanovená (t. j. ochrana
životného prostredia a prírody, cestovný ruch, kultúra a propagácia obce, vzdelávanie a šport),
je najmä plniť úlohy pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu obecného zastupiteľstva, a to v
rámci funkcie:
- poradnej – vypracúvať odporúčacie stanoviská alebo vyjadrenia k materiálom navrhnutých
do programu rokovaní obecného zastupiteľstva, ako aj k materiálom, o prerokovanie ktorých
je obecným úradom požiadaná,
- iniciatívnej – vypracúvať návrhy a podnety pre obecné zastupiteľstvo (a tiež obecný úrad a
ostatné komisie), ktoré je povinné sa nimi zaoberať, a to ohľadom riešenia dôležitých otázok
rozvoja obce a života jej obyvateľov,
- kontrolnej – podieľať sa na výkone kontroly realizovania uznesení obecného zastupiteľstva a
dodržiavania všeobecne záväzných nariadení (VZN) obce Borinka a upozorňovať obecný
úrad na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia, iniciatívne prispievať k ich
odstráneniu a vypracovávať stanoviská kontrolných činností.
Pri zisťovaní názoru členov komisie k predloženým návrhom sa eviduje účasť, resp.
prítomnosť (ne)poslanca v rokovacej miestnosti (prezentácia). Ďalej majú prítomní členovia
komisie tri možnosti hlasovania: 1) proti: na vyjadrenie nesúhlasu s predmetom hlasovania, 2)
zdržal sa: na vyjadrenie zdržania sa hlasovania o predmete hlasovania a 3) za: na vyjadrenie
súhlasu s predmetom hlasovania. Zaznamenáva sa záver hlasovania.

K bodu 2) Odpadové hospodárstvo v obci
Predsedníčka informovala, že miera recyklácie odpadu v Borinke je žalostne nízka (len do
5 %) a ak sa ju spoločne za obec nepodarí zvýšiť, bude to pre každého občana Borinky
znamenať stále väčšiu finančnú záťaž za nevytriedený odpad v zmysle poslednej novely
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, t. j. čím menej odpadu obec vytriedi, tým vyšší bude
poplatok za skládkovanie (poplatok bude narastať každým rokom úmerne s tvorbou odpadu
a mierou recyklácie). Cieľom novely bolo znevýhodniť na Slovensku dominujúce drahé, no
škodlivé skládkovanie. Na skládky vyhadzujeme v prepočte na obyvateľa 2-krát viac, ako je
európsky priemer, z okolitých krajín SR najviac (SR recykluje iba 23 % komunálneho
odpadu).
Najlepšie je však odpad netvoriť vôbec, až druhou najlepšou možnosťou je recyklácia, ako
potvrdili viacerí členovia komisie. O odpade a bezodpadovosti bola aj akcia organizovaná
tento rok pri príležitosti Dňa Zeme Občianskym združením (OZ) Pajštún (príloha č. 1), na
ktorej sa zozbierali niektoré podnety a otázky ohľadom riešenia odpadu. Je možné spracovať
aj krátke odporúčania/tipy na „zero waste“.
Komisia bola tiež informovaná o plánovanej dotazníkovej akcii v obci a možnosti zapojiť sa
do zberu údajov.
Komisia navrhuje:
Z diskusie vyplynulo, že je potrebné urýchlene vyriešiť zberný dvor na efektívny zber
a triedenie odpadu všetkých komodít (plast, papier, sklo, kov, šatstvo, jedlé oleje a tuky,
elektro- a nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, bioodpad atď.) a uvažovať o obecnom
kompostovisku, príp. potrebných mechanizmoch (napr. o štiepkovači a pod.).
K systému zberu a triedenia odpadu je nutné pred zberom údajov od obyvateľov formou
dotazníkov pripraviť stretnutie na úrovni obce v spolupráci s OZ Pajštún (príprava otázok k
stretnutiu), a to so zberovou spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. (bývalá ASA),
s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., prizvanými odborníkmi (napr. p.
Kadlečovič) a okolitými obcami. Bolo dohodnuté, že starosta osloví všetkých dotknutých
a toto stretnutie bude zorganizované ako ďalšie zasadnutie komisie zamerané výlučne na
odpady. Navrhuje sa ho zorganizovať vo večerných hodinách v dňoch 27. – 29. 5. alebo 10. –
16. 6. 2019 podľa možnosti účasti pozývaných organizácií.
Do dotazníka pripraveného obecným úradom boli navrhnuté ďalšie body na zaradenie
ohľadom odpadu (aké sú veľkosti kontajnerov a možnosti frekvencie vývozu; či občania
separujú, kompostujú; s čím majú problém; príp. iné otázky a podnety) a možno ďalšie
vystanú po najbližšom obecnom zastupiteľstve a zo stretnutia s odpadovými spoločnosťami.
Na všetko ohľadom odpadov o nutnosti eliminovania a o možnostiach triedenia odpadu, je
nutná komunikácia s občanmi; následne po zorganizovanom stretnutí sa zo strany obce
pripraví leták (základné informácie + celoročný rozpis zvozu), ako aj dotazník k analýze
vzniknutých odpadov na úrovni obce (aké vznikajú, aké sú potreby a pod.). Obecný úrad
zabezpečí distribuovanie letáku, ktorý spracuje v spolupráci s členmi komisie. Občanom bude
tiež ponúknutý odpadový koučing – čo môžu urobiť s odpadom (T. Ostrihoňová). Tento
koučing sa navrhuje ponúknuť aj inštitúciám a zariadeniam fungujúcim v obci (kde je obec
zriaďovateľom a pod.) – MŠ, obchod, OcÚ, manažment odpadu z cintorína a i.
Starosta sprístupní komisii zoznam pozemkov a nehnuteľností k návrhu umiestnenia zberného
dvora. Zatiaľ komisia odporúča na zriadenie zberného dvora s kontajnermi a prevádzkovými
otváracími hodinami areál býv. krčmy na hlavnej ceste (obecný pozemok je už v súčasnosti
oplotený na rozdiel od domu č. 112). V budúcnosti na tento účel môže slúžiť napr. vybraný
priestor v bývalých skladoch civilnej ochrany (CO).

Okrem toho komisia odporúča, aby sa obecné akcie skúsili robiť „zelenšie“
s minimalizovaním vzniku odpadu, resp. s vysokou mierou recyklácie, príp. zabezpečovať
predaj občerstvenia v kompostovateľnom riade.
Komisia poveruje M. Stašíkovú informovať obecné zastupiteľstvo v Borinke dňa 24. 5. 2019
o záveroch rokovania komisie.
Členstvo

Prezentácia

Hlasovanie
Proti

Za
Poslanec
Neposlanec
Záver

1
8
Návrh bol prijatý.

1
8

0
0

Zdržal sa
0
0

K bodu 3) Návrh nového územného plánu obce (ÚP)
ÚP je strategický dokument obce obsahujúci mapové podklady, sprievodnú správu, rôzne
regulatívy (výška budov, zastavanosť, index zelene a i.), vlastnícke vzťahy a návrh na
využitie plôch. Starosta vysvetlil, prečo sa pristupuje k vypracovaniu nového územného plánu
obce. Obec nemá v súčasnosti presnú predstavu o rozsahu požiadaviek na rozvoj obce, ktoré
bude potrebné zmapovať aj s podmienkami a súčasným stavom.
Členom komisie bol predložený návrh postupu obstarania ÚP obce Borinka a písomná ponuka
potenciálneho spracovateľa ÚP k vyjadreniu; v prvom kroku sa uvažuje o prípravných
prácach v zmysle §19b stavebného zákona č. 50/1976 Z. z.
Predsedníčka informovala o tom, že je dôležité, aby bol vypracovaný program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (PHSR obce) ako základný strategický dokument zakotvujúci
koncepciu rozvoja obce a smerovanie aktivít. Tento dokument v obci chýba, pričom výzvy k
financovaniu (zo štrukturálnych fondov, štátneho financovania na regionálny rozvoj)
obsahujú podmienku, aby aktivity boli v súlade s ÚPD obce a zároveň vychádzali zo
strategického dokumentu, akým je PHSR. Na jednotlivé aktivity je možné získať aj 10 –
50 000 eur.
Komisia navrhuje:
Je potrebné umožniť aj ďalším subjektom uchádzať sa o spracovanie prípravných prác
a celkovo ÚP.
Pre účely ÚP je potrebné poznať tiež vlastníctvo obce. Komisia odporúča vypracovanie
zoznamu pozemkov, aby sa dalo plánovať funkčné využitie (napr. na športovisko,
cyklochodník a i.).
Komisia odporúča, aby spracovaniu ÚP predchádzalo vypracovanie PHSR (v rámci toho
spracovanie analýzy aj pomocou dotazníkov). Navrhuje sa participatívne stretnutie občanov
na zisťovanie potrieb. Bolo dohodnuté, že členka komisie M. Šteflovičová spracuje návrh
postupu a harmonogramu obstarania PHSR a ÚP (v prílohe č. 2). Pozn. Je potrebné z každej
komisie zapisovať všetky otázky a podnety k riešeniu.
Členstvo

Prezentácia

Poslanec
Neposlanec
Záver

1
8
Návrh bol prijatý.

Hlasovanie
Proti

Za
1
8

K bodu 4) Návrh využitia bývalých skladov CO

0
0

Zdržal sa
0
0

V stručnosti bola vysvetlená situácia týkajúca sa bývalých skladov CO. Obec dostala ponuku
na odkúpenie budov za zníženú sumu. Je potrebné uvažovať o verejno-prospešnom účele
v prípade prevodu (napr. dopravné ihrisko, U-rampa, zberný dvor, kluby).
Komisia navrhuje:
Tento bod sa odkladá na niektoré ďalšie rokovanie až po obecnom zastupiteľstve, ktoré
rozhodne, či sa pristúpi k prevodu.
K bodu 5) Športové zázemie pre obyvateľov obce
Predsedníčka predstavila športové možnosti občanov v súčasnosti, ktoré zahrnujú pilates,
jogu, stolný tenis, pohybovú prípravu detí a futbal pre organizované skupiny (okrem
využívania Futbalovým klubom/FK Borinka). Je nutná podpora cyklistiky v obci
a zabezpečenie neorganizovaného využívania futbalového ihriska občanmi.
Predsedníčka informovala tiež, že obecné zastupiteľstvo v Borinke dňa 15. 4. a 30. 6. 2015,
ako aj 6. 7. 2017 schválilo využívanie futbalového ihriska občanmi mimo dní, keď sa využíva
na tréningy a zápasy FK Borinka a odporučilo tiež vypracovanie pravidiel využívania
borinskou verejnosťou. Už v súčasnosti je k dispozícii spomínané zapožičanie kľúča pre
organizované skupiny a materskú školu. Stále však pretrváva potreba športového zázemia pre
neorganizované skupiny obyvateľov (detí i dospelých) na rôzne športové a voľno-časové
využitie, ako napr. volejbal, badminton, frisbee/lietajúci tanier, naháňačka, futbal a i.). Jediná
vyhovujúca plocha v obci je práve futbalové ihrisko. M. Pokorný za FK Borinka súhlasil
s voľným prístupom vo vybranom dohodnutom čase. S FK Borinka budú teda dohodnuté dni,
v ktorých bude ihrisko k dispozícii voľne prístupné obyvateľom obce. Existujú obavy
z nesprávneho využívania a vandalizmu. Potrebné je preto upraviť podrobnosti návštevy
ihriska a zverejniť na bráne pri vstupe na ihrisko tabuľku s pravidlami využívania areálu.
Potrebné je tiež upraviť podrobnosti využívania 2 stolov na stolný tenis, ktoré zakúpilo
Občianske združenie Pajštún a ktoré sú umiestnené v býv. krčme/budúcom DK.
Starosta tiež informoval o stave prevodu pozemku (pri potoku za Pajštúnskym rínkom
a materskou školou) v správe Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).
Komisia navrhuje:
S návrhom športového a kultúrneho využitia pozemku v správe ŠPÚ sa bude komisia
zaoberať, keď to bude aktuálne, t. j. po prevode/kúpe pozemku obcou.
Je potrebné stanovenie pravidiel prístupu do areálu futbalového ihriska, navrhnúť funkčné
využitie s obmedzeniami a dohodnúť čas pre využívanie obyvateľmi obce. Podobne aj
stanoviť pravidlá za stolný tenis. Návrh pravidiel a funkčného využívania futbalového ihriska
na ďalšie zasadnutie komisie spracuje a predloží M. Pokorný a FK Borinka. Za stolný tenis
spracuje návrh pravidiel M. Stašíková a OZ Pajštún.
Na udržiavanie plochy (napr. kosenie, polievanie a dosádzanie trávnika) komisia pre FK
Borinka odporúča vyčleniť potrebné financie z rozpočtu obce.
Pri rekonštrukcii budúceho domu kultúry komisia odporúča dizajnovať budovu a riešiť
interiér miestností multifunkčne na rôzne kultúrne i športové využitie.
Vhodné sú rôznorodé projekty pripravené na zlepšenie kvality súčasného stavu.
Členstvo

Prezentácia

Hlasovanie
Proti

Za
Poslanec
Neposlanec
Záver

1
7
Návrh bol prijatý.

1
7

0
0

Zdržal sa
0
0

K bodu 6) Kultúra, vzdelávanie, propagácia, trvalo udržateľný rozvoj obce a cestovný ruch
Čiastočne sa prešli niektoré body, ktoré budú podkladom pre PHSR a podrobnejšie sa k tomu
vráti na ďalších zasadnutiach.
Komisia navrhuje:
- návrh na využitie býv. krčmy ako budúci DK v Borinke, a to na kultúrno-spoločenské akcie
obecné (prednášky, divadelné predstavenia, premietania, zábavy, stolnotenisové turnaje
a pod.) a súkromné akcie (oslavy, svadby, kary);
- návrh na využitie domu č. 112 na zriadenie minimúzea/historickej izby/obecného múzea,
infocentra, obchodíku so suvenírmi a občerstvenia a pod.;
- k žiadosti o sponzorstvo a ponuke k spolupráci od organizácie Carpathian Climbing Club
(Karpatský lezecký klub): informácie poskytnuté v žiadosti považuje komisia za
nedostatočné, komisia odporúča obci bližšie komunikovať s organizáciou o výške prípadného
príspevku a ponuke iných aktivít (aká je pridaná hodnota pre verejnosť Borinky?, pre
prospech obce nie je propagácia obce pri súčasnom rozpočte a turisticko-podnikateľskom
zázemí prioritná);
- získanie potrebných informácií, nadviazanie bližšej spolupráce a stretnutie s
predstaviteľmi mikroregiónu Pod Pajštúnom, MAS CLLD Dolné Záhorie (obec Borinka má
členstvo v zoskupení, bude reagovať na výzvu týkajúcej sa opravy kultúrneho
zariadenia/DK), navrhovaným geoparkom, BSK a okolitými obcami – Stupava, Marianka,
Lozorno a pod.;
- riešenie knižného fondu z býv. miestnej knižnice: komisia poveruje predsedníčku revíziou
knižnice a návrhom ďalšieho využitia knižného fondu – ponechanie a darovanie pre MŠ, OZ
Pajštún, Pajštúreň, Mestskú knižnicu v Stupave, ponuka občanom, na autobusové zastávky,
do „letnej knižnice“ altánku na Pajštúnskom rínku (bude vytvorená 8. 6. 2019: výrobu
zabezpečí M. Kútny, materiál zabezpečí OZ Pajštún), pozn. niektoré knihy boli už darované;
- založenie kroniky a i.
Vhodné sú projekty na zlepšenie kvality súčasného stavu.
Komisia odporúča Komisii pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných
služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a
ochrany verejného záujmu spracovanie VZN ohľadom prenájmu miestnosti DK na súkromné
akcie.
Členstvo

Prezentácia

Poslanec
Neposlanec
Záver

1
7
Návrh bol prijatý.

Hlasovanie
Proti

Za
1
7

0
0

Zdržal sa
0
0

K bodu 7) Informovanie členov komisie o prebiehajúcich aktivitách obecného úradu
Starosta informoval o stretnutí k diaľnici (predpokladaný začiatok výstavby tunela je r. 2023
a koniec r. 2030, umiestnenie vetracej šachty z tunela pri Bielom kríži), o návrhu na prevod
parciel ŠPÚ, revitalizácii Kalvárie v Borinke a Kaplnke pri Medených Hámroch, o
informačnej turistickej tabuli, prevode býv. skladov CO na obec, o parkovaní v obci.
K bodu 8) Rôzne
Ďalšie zasadnutie bude zamerané na odpady v dohodnutom čase – viď bod 2. Predsedníčka
poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup.
Zapísala:

A. Kušíková

Prezenčná listina zo zasadnutia
Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie
obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ)
konaného dňa 16. mája 2019 od 18.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Borinke

P. č.

Funkcia

Komisia OŽPPCRKPOVŠ:
1. členka – občianka

Meno, priezvisko, titul

2.

predsedníčka – poslankyňa Adriana Kušíková, Mgr., PhD.

neprítomná,
ospravedlnená
prítomná

3.

člen – občan

Michal Kútny

prítomný

4.

členka – občianka

Tereza Ostrihoňová

prítomná

5.

člen – občan

Michal Pokorný

prítomný

6.

člen – občan

Filip Rovný, Mgr.

prítomný

7.

čen – občan

Juraj Salva

prítomný

8.

členka – občianka

Martina Stašíková, JUDr.

prítomná

9.

člen – občan

Peter Strakuš

prítomný

10. členka – občianka

Miroslava Šteflovičová, Ing. et Ing.

prítomná

11. členka – občianka

Ľuba Tomášiková, Ing.

12. člen – občan

Erik Volár

neprítomná,
ospravedlnená
neprítomný,
ospravedlnený

Hostia:
13. Starosta
14. členka Komisie rozvoja
obce, výstavby a
stavebného poriadku,
územného plánovania
a dopravy

Barbora Gandlová, ArtD.

Podpis

Miroslav Paulen

prítomný

Monika Šteflovičová, Ing. et Ing.

prítomná

Občianske združenie Pajštún vás pozýva

v spolupráci s Divadielkom Dunajka, OZ Pestrec
a OZ Modrá sova – Centrum vzdelávania a environmentálnych aktivít Makovice

Oslava Dňa Zeme v Borinke pre všetkých

Bez odpadu a o odpade
nedeľa 14. 4. 2019, 13:00 – 16:30
Borinka, Dom kultúry (DK) v Borinke – bývalá krčma,
svadobná miestnosť Obecného úradu (OcÚ) v Borinke

Program:
14:30 – 15:30
prednáška a diskusia o nulovom
odpade (zero waste) – praktické
inšpirácie pre domácnosť – pre
väčšie deti a dospelých, OcÚ

15:30 – 16:30
rozprávka o veľrybe Gréte, následný
workshop o triedení odpadu, tvorivá
dielňa – výroba rôznych vecí z odpadu
– pre menších, DK

14:30 – 15:30
divadielko Svetová smeťošou
– pre malých od 4 do 9 rokov, DK

od 13.00 predaj vegetariánskeho
guláša a iných špecialít z kuchyne
Makovice v kompostovateľnom
riade, pred DK/OcÚ v Borinke
vstupné dobrovoľné

viac info na www.pajstun.sk

Príloha č. 2
Návrh postupu obstarávania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
a územného plánu obce Borinka
Návrh postupu pri obstarávaní územného plánu v nadväznosti na obstaranie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borinka je vypracovaný ako výstup zo
zasadnutia Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a
propagácie obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ) zo dňa 16. 5. 2019 k bodu
č. 2 programu zasadnutia.
V súčasnosti obec Borinka nemá vypracovaný program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce, ktorý by komplexne a systematicky riešil stratégiu rozvoja obce
Borinka z hľadiska socio-ekonomického, územno-technického a prírodno-environmentálneho.
Doposiaľ bola pre obec vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia, ktorá sa zaoberá
územne relevantnými aspektmi rozvoja obce. Z hľadiska záujmu o aktualizáciu územného
plánu vystala potreba komplexne riešiť smerovanie rozvoja obce Borinka, a to nielen
z územno-technickej oblasti. Na základe toho prichádzame s návrhom o zosynchronizovanie
tvorby analýz pre oba strategické dokumenty obce a stratégie rozvoja.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „program
rozvoja obce“), ktorý je právne zakotvený v zákone č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“), je
jedným zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja. Podľa § 8 ods. 1 zákona
o podpore regionálneho rozvoja je Program rozvoja obce strednodobý rozvojový dokument,
ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a
zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na
území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce.
Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja je schválenie programu rozvoja obce
podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Zároveň obec zabezpečuje súlad daného
rozvojového dokumentu s územnoplánovacou dokumentáciou.
Návrh harmonogramu obstarávania programu rozvoja obce a územného plánu
Pre zharmonizovanie tvorby strategických dokumentov obce Borinka navrhujeme, aby
obstarávaniu územnoplánovacej dokumentácie predchádzalo spracovanie analýz programu
rozvoja obce, ktoré by zahrnulo aj participáciu obyvateľov obce Borinka využitím
dotazníkovej metódy pri získavaní poznatkov o obci. Program rozvoja obce je živý dokument,
priebežne sa dopĺňa a upravuje pri zistení nových skutočností, preto po spracovaní analýz
a tvorbe stratégie rozvoja obce vo všetkých oblastiach by sa naviazalo na obstarávanie
prieskumov a rozborov pre územný plán. Nové poznatky zistené pri obstarávaní územného
plánu by boli reflektované aj v dokumente program rozvoja obce. Územne relevantné aspekty
zo strategickej časti programu rozvoja obce budú premietnuté do strategickej časti územného
plánu. Danou následnosťou smerujeme k súladu oboch strategických dokumentov obce
Borinka.

