Zápisnica
č. 1/12/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Borinka, konaného dňa 07.12.2018 v zasadačke Obecného úradu v
Borinke

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Novozvolený starosta: Miroslav Paulen
Poslanci: Andrej Halinár, Mgr. Adriana Kušíková, PhD., Pavol Martinkovič, Ing. Martin
Nespala, Ing. arch. Štefan Vrabec
Ostatní prítomní: dosluhujúci starosta obce Milan Maxian, zamestnanec obecného úradu p.
Soňa Obadalová, predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Šmigovská,
zástupcovia OZ Pajštún, ostatná verejnosť
Začiatok ustanovujúceho zasadnutia: 7.12.2018 o 18:15 hod.
Miesto: Obecný úrad Borinka, veľká zasadačka, Borinka 110, 900 32

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo podľa „Metodického návodu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. novembra 2018 pre obce na zabezpečenie
ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev“.

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke sa riadilo
nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Borinka
Zloženie sľubu starostu obce
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva Borinka
Vystúpenie starostu
Menovanie poslanca, ktorý bude v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8. Návrh na zriadenie obecnej rady, voľba jej členov
9. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
10. Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov
11. Odsúhlasenie komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
12. Určenie mesačného platu starostu, schválenie odmeny pre zástupcu starostu, prípadne
poslancov OZ, predsedov komisií OZ
13. Diskusia
14. Uznesenie zo zasadnutia OZ
15. Záver
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K bodu 1. – 2.
Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, Odsúhlasenie programu, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Dosluhujúci starosta Milan Maxian privítal novozvoleného starostu Miroslava Paulena,
poslancov a všetkých prítomných.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo program ustanovujúceho zasadnutia nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

5
0
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Borinke určilo za zapisovateľa zápisnice poslanca: Ing. arch.
Štefan Vrabec, nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

5
0
0
0

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 1/12/2018 poslancov: Andrej
Halinár a Mgr. Adriana Kušíková, PhD., nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

5
0
0
0
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K bodu 3.
Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Borinka
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Šmigovská oboznámila prítomných o výsledku
komunálnych volieb, konaných dňa 10.11.2018 a informovala, že voľby prebehli v zmysle
zákona. Za starostu obce Borinka bol zvolený Miroslav Paulen (nezávislý kandidát)
s počtom hlasov 179 z celkového počtu platných hlasov 458. Za poslancov, z celkového počtu
platných hlasov 462 pre voľby do zastupiteľstva, boli zvolení:
Mgr. Adriana Kušíková, PhD., nezávislý kandidát
Ing. Martin Nespala, nezávislý kandidát
Ing. arch. Štefan Vrabec, nezávislý kandidát
Andrej Halinár, nezávislý kandidát
Pavol Martinkovič, nezávislý kandidát

233 hlasov
193 hlasov
176 hlasov
167 hlasov
166 hlasov

K bodu 4.
Zloženie sľubu starostu obce
Novozvolený starosta Miroslav Paulen zložil sľub starostu obce, priložil k nemu svoj podpis
a bývalý starosta Milan Maxian mu odovzdal insígniu obce (závesný odznak s trikolórou)
a vedenie rokovania obecného zastupiteľstva.

K bodu 5.
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva Borinka
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub poslanca, priložili svoje podpisy a od
predsedníčky miestnej volebnej komisie prijali osvedčenia o zvolení.

K bodu 6.
Vystúpenie starostu
Po zložení sľubu poslancov starosta prečítal svoj príhovor, pogratuloval v ňom poslancom,
vyslovil, že do konca roka sa bude konať ešte jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva, na
ktorom sa bude riešiť otázka hlavného kontrolóra, keďže súčasný odchádza k 31.12.2018.
Ďalej skonštatoval, že zo všetkých poslancov je prítomných 5 a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
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K bodu 7.
Menovanie poslanca, ktorý bude v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starosta rozdal poslancom text „Poverenie poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva
obce Borinka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva“.
Materiál obsahoval Návrh uznesenia a dôvodovú správu. Za zástupcu starostu starosta poveril
poslanca Pavla Martinkoviča, čo odôvodnil najvyšším počtom volebných období (oproti
ostatným poslancom), počas ktorých Pavol Martinkovič zastával post poslanca obecného
zastupiteľstva.
K bodu 8.
Návrh na zriadenie obecnej rady, voľba jej členov
Poslanci Ing. Martin Nespala, Ing.arch. Štefan Vrabec a Andrej Halinár prišli s návrhom
nezriadiť obecnú radu, keďže má obecné zastupiteľstvo len 5 poslancov, čím by účel obecnej
rady nebol splnený – poslanci by kontrolovali sami seba. P. Milan Maxian potvrdil, že z tohto
dôvodu doteraz obecná rada zriadená nebola, lebo by to bolo zbytočné a význam to má len vo
väčších obciach. Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o zriadení obecnej rady nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

0
5
0
0

K bodu 9.
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Starosta prečítal názvy 3 komisií (viacerých komisií zlúčených do 3 hlavných), o ktorých sa
bude nabudúce rokovať. Poslanci sa uzniesli na zvolení mandátovej komisie. Poslanci
obecného zastupiteľstva za predsedu mandátovej komisie navrhli poslanca: Andreja
Halinára a za jej členov ostatných poslancov.

Hlasovanie bolo nasledovné:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5
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Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

5
0
0
0

Voľba návrhovej a volebnej komisie sa presúva na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

K bodu 10. – 11.
Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov
Odsúhlasenie komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
Poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD. sa vyjadrila, že zriadenie komisií OZ navrhovala
už v minulosti, avšak návrh zriadiť komisie v obci nebol podporený. Poslanci sa vyjadrili, že
súhlasia s ich zriadením, nakoľko by boli pre obec prínosom. Navrhujú, aby bol občanom
obce oznámený návrh zriadiť komisie OZ, ktorých členov by tvorili odborníci alebo
zanietenci v danej oblasti z radov občanov. Predsedami komisií budú podľa zákona jednotliví,
poslanci. Oslovenie občanov bude nasledovať po budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
po tom, čo sa obecné zastupiteľstvo dohodne na počte a názvoch komisií OZ. Komisia by
predbežne mala mať 5 členov. Bod 11. sa presúva na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu 12.
Určenie mesačného platu starostu, schválenie odmeny pre zástupcu starostu, prípadne
poslancov OZ, predsedov komisií OZ
Poslanci sa spýtali p. Milana Maxiana a pani Soni Obadalovej, aká bola výška odmien
poslancov doteraz. Odpoveď bola: poslanci 84 € brutto každé 2 mesiace (za cca obdobie 1,5
roka). Vtedajší zástupca starostu Miroslav Paulen mal 87,50 € brutto každé 2 mesiace za cca
obdobie posledného 1,5 roka, pričom predtým mal odmenu vyššiu a jediný z poslancov (8
rokov). Zástupca starostu mal viac, lebo sa venoval verejným aktivitám v obci. Väčšina
poslancov sa vyjadrila, nech odmena poslanca zostane v doterajšej výške Poslanec Ing. arch.
Štefan Vrabec sa vyjadril, že by sa ich výška mohla aj znížiť. Poslanec Ing. Martin Nespala sa
vyjadril k možnosti vzdania sa odmeny, napríklad v prospech škôlky, čo následne p. Milan
Maxian neodporúčal, pretože to údajne skúsili spraviť v niektorej z okolitých obcí a bol s tým
problém, lebo poslanci majú na odmenu zákonný nárok. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
ponechanie odmien poslancov v doterajšej symbolickej výške, a teda 42 € brutto mesačne
(cca 29,47 € netto). Odmena pre zástupcu starostu je v rámci poslaneckej odmeny.
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Hlasovanie bolo nasledovné:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

4
1 (Ing. arch. Štefan Vrabec)
0
0

Odmena predsedov budúcich komisíí OZ:
Väčšina poslancov sa vyjadrila, že predsedom komisií OZ (ani ich členom) nebude patriť
žiadna odmena.
Určenie mesačného platu starostu:
Starosta sa vyjadril, že teraz by malo nasledovať určenie jeho mesačného platu, preto by
poslancov chcel nechať rokovať bez jeho prítomnosti a následne opustil miestnosť. Poslanci
nazreli do svojich pripravených materiálov (vytlačený zákon v aktuálnom znení....), spýtali sa
bývalého starostu, aký bol doteraz jeho mesačný plat, cca 1800 € (vrátane navýšených %),
pričom mu momentálne, po novele zákona, prináleží 5 mesačné odstupné. Poslanec Ing. arch.
Štefan Vrabec poukázal na zákonné ustanovenie §3 a §4 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, a teda:
§3
(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat
najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje
na celé euro nahor.
(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
§4
(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo
mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

od
od
od
od
od
od
od
nad

501
1 001
3 001
5 001
10 001
20 001
50 001

do
do
do
do
do
do
do
do

500 obyvateľov
1 000 obyvateľov
3 000 obyvateľov
5 000 obyvateľov
10 000 obyvateľov
20 000 obyvateľov
50 000 obyvateľov
100 000 obyvateľov
100 000 obyvateľov

1,65-násobok
1,83-násobok
2,20-násobok
2,41-násobok
2,60-násobok
2,81-násobok
3,21-násobok
3,54-násobok
3,98-násobok
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(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.

Podľa vyššie uvedeného vychádza výpočet platu starostu na 1 745,82 € brutto (bez
navýšených %).
Poslanec Pavol Martinkovič sa vyjadril, že by mal k platu dostať aj nejaké % navyše, aby sa
platom dorovnal k predchádzajúcemu starostovi. Ostatní poslanci reagovali, že nevidia dôvod,
ako začínajúci starosta ešte nemá žiadne výsledky, ak budú pozitívne v prospech obce, môžu
uvažovať aj nad % navyše.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo mesačný plat starostu na súčasné zákonné minimum:
1 745,82 € brutto.
Hlasovanie bolo nasledovné:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

4
0
1 (Pavol Martinkovič)
0

K bodu 13.
Diskusia
V úvode diskusie vystúpili zástupcovia OZ Pajštún, ktorí poďakovali bývalému starostovi p.
Maxianovi, p. Obadalovej a p. Šmigovskej za doterajšiu spoluprácu. Na otázku Mgr.
Kušíkovej, PhD. sa vyjadril starosta Miroslav Paulen, že cvičenie, joga, dielničky pre deti
a podobné aktivity zostanú zachované, ako aj umožnenie využívania bývalej krčmy na
kultúrno-spoločenský účel (napr. divadlo) a aj nový (Mgr. Kušíkovou, PhD. navrhovaný
športový účel – pozn. OZ Pajštún zakúpilo ping-pongové stoly s príslušenstvom z vlastných
zdrojov z poukázaných 2 %). P. Šmigovská je naďalej ochotná zamykať obecný úrad po
skončení jogy.
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Počas diskusie sa prejednávali témy, ktoré by mali byť zaradené do PROGRAMU
BUDÚCEHO ZASADNUTIA obecného zastupiteľstva, ktoré je predbežne stanovené na
17. 12. 2018 o 19.00 hod:
-

-

-

-

-

-

-

post hlavného kontrolóra obce a nastavenie podmienok pre výberové konanie;
online prenosy/audiovizuálny záznam zo zasadnutí obecného zastupiteľstva –
musia sa prvotne zistiť detaily ohľadom ochrany osobných údajov, GDPR, technické
otázky.;
webová stránka obce – aktuálny hosting borinka.flox.sk sa prepíše na obec a vybaví
sa presmerovanie na súčasnú doménu webovej stránky obce (rieši Ing. arch. Štefan
Vrabec);
„CO sklady“ – p. Maxian informoval, že obec bola oslovená o ponuke Ministerstva
vnútra SR (MV SR) o možnom odpredaji prebytočného majetku obci alebo darovaní
skladov CO obci (za podmienky dodržania 7 rokov využívania na verejno-prospešný
účel), pričom bývalý starosta p. Maxian odpísal na ponuku, že sa vyjadrí už nové
obecné zastupiteľstvo. Súčasný starosta má informácie o možnom opätovnom záujme
MV SR oprenájom, na čo mu poslanci povedali, aby starosta bezodkladne adresoval
na MV SR list, aby bolo obci zrejmé, či má MV SR SR záujem v pokračovaní nájmu
„CO skladov“ alebo bude riešiť ich predaj/darovanie a že obecné zastupiteľstvo má
záujem o prezretie priestoru ešte pred rozhodnutím o ďalšom účele. Starosta sa
vyjadril, že určite na MV SR napíše a zistí ďalšie informácie do najbližšieho
zasadnutia OZ.
dom pri bývalom zbernom dvore – poslanec Pavol Martinkovič má informáciu, že
niekto by chcel priestory do prenájmu, p. Maxian poznamenal, že záujemcovia si už
údajne našli iné priestory – informácia sa preverí.
poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec otvoril tému zberný dvor a separovanie odpadu, že
súčasný stav je nevyhovujúci, že 2 vrecia na separovaný odpad nestačia (neboli ani
opätovne dodané), že ľudia to nemajú doma kde skladovať a teraz to už ani nemajú
kam odniesť, keďže kontajnery na separovaný odpad už nie sú. Môže to na občanov
pôsobiť demotivujúco a v obci sa prestane separovať. Poslankyňa Mgr. Kušíková,
PhD. navrhla sprístupnenie novopodpísanej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK
poslancom, aby boli zrejmé podmienky. Poslanci aj starosta zdieľajú rovnaký názor,
musia sa najskôr oboznámiť so zmluvou so spoločnoťou ENVI – PAK a vyriešiť
súčasný stav.
kanalizácia (súdny spor): p. Maxian informoval: okresný súd rozhodol v prospech
obce Borinka, protistrana sa odvolala, krajský súd zrušil rozhodnutie okresného súdu
a vrátil vec na opätovné prejednanie, okresný súd rozhodol v neprospech obce
Borinka, v súčasnosti sa obec odvolala a vec je opäť na krajskom súde.
obecné potraviny – prebieha inventúra, je záujem, aby zostali zachované,
z finančného auditu vyplynie, či bude pre obec prospešnejšie, aby ich prevádzkovala
alebo aby ich dala do prenájmu na rovnaký účel.
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-

zimná údržba ciest v obci – starosta sa vyjadril, že na túto tému už rozprával s dvoma
„dodávateľmi“, musí sa však s nimi dohodnúť na podmienkach spolupráce.

K bodu 14.
Uznesenie zo zasadnutia OZ
Poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec – ako zapisovateľ, prečítal uznesenia obecného
zastupiteľstva.

K bodu 15.
Záver
Starosta obce ukončil diskusiu a uzatvoril obecné zastupiteľstvo o 19:45 hod. Termín
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva stanovuje na 17.12.2018 o 19:00 hod.

Miroslav Paulen
starosta obce

Andrej Halinár
overovateľ

Mgr. Adriana Kušíková, PhD.
overovateľ

Ing. arch. Štefan Vrabec
zapisovateľ
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