
 

 

 

 

Zápisnica  
č. 3/12/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného 
dňa 28.12.2018 v zasadačke Obecného úradu v Borinke 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Starosta: Miroslav Paulen 

Poslanci: Andrej Halinár, Mgr. Adriana Kušíková, PhD., Pavol Martinkovič, Ing. Martin  
Nespala, Ing. arch. Štefan Vrabec 

Ostatní prítomní: verejnosť 

Začiatok zasadnutia: 28.12.2018 o 18:00 hod. 

Miesto: Obecný úrad Borinka, veľká zasadačka, Borinka 110, 900 32 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke sa riadilo nasledovným 
programom: 

1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 
4. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a správy hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

Borinka. 
5. Rozpočet na rok 2020 a 2021 – informácia. 
6. Prerokovanie, odsúhlasenie zmien rozpočtu na rok 2019 v sume do 5.000 ,- eur. 
7. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve. 
8. Diskusia. 

K bodu 1.  

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta privítal všetkých prítomných, poslancom predložil prezenčnú listinu a skonštatoval, 
že obecné zastupiteľstvo je uznášaniachopné. 

K bodu 2.  

Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke pridalo ďalší bod do programu nasledovne: 

1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 
4. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a správy hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

Borinka. 
5. Rozpočet na rok 2020 a 2021 – informácia. 
6. Prerokovanie, odsúhlasenie zmien rozpočtu na rok 2019 v sume do 5.000 ,- eur. 
7. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve. 
8. Dodatok k uzneseniu č.12/12/2018 - oprava a dop. podmienok pre výber hl. kontrolóra 
9. Diskusia. 
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Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo program zasadnutia nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

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

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 3/12/2018 poslancov: Andrej 
Halinár a Mgr. Adriana Kušíková, PhD., nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 

 

K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

OZ skonštatovalo, že body programu z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
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K bodu 4,5,6 

Schválenie rozpočtu na rok 2019 a správy hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Borinka 
Rozpočet na rok 2020 a 2021 – informácia,  a  Prerokovanie, odsúhlasenie zmien 
rozpočtu na rok 2019 v sume do 5.000 ,- eur 

Starosta predložil list – Informáciu k rozpočtu 2019, ktorý vypracovala ekonómka obce p. 
Ježová a nachádzali sa v ňom odpovede na niektoré otázky z predchádzajúceho zasadnutia 
OZ. Jednalo sa však len o vysvetlenie, čo všetko je zahrnuté v niektorých položkách rozpočtu. 
Následne prebehla diskusia medzi poslancami: 

- v predloženom liste boli vo vysvetlených položkách zahrnuté aj položky, ktoré 
v rozpočte figurovali aj samostatne 

- v liste bol uvedený zoznam zamestnancov obce od 01.01.2019, avšak nebolo jasné ich 
začlenenie v rozpočte (na administratívu, vzdelávanie a pracovníci mimo trvalého 
pracovného pomeru) – tým pádom sa nedalo overiť, či v položkách „platy“ 
v jednotlivých kategóriách nie sú čísla nadhodnotené 

- nebola predložená účtovná uzávierka za posledný rok, ktorá je smerodajná pre návrh 
rozpočtu na ďalší rok 

- nebol predložený zostatok na bankových účtoch obce (starosta informoval, že obec má 
7 bankových účtov a zatiaľ nevie, aký je na každom zostatok. Informáciu podá, keď 
bude disponovať ich výpismi) 

- poslanci sa opäť pýtali na otázky, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcej zápisnici 
a opäť neboli zodpovedané 

Nakoľko sa zasadnutia obecného zastupiteľstva znovu nezúčastnil hlavný kontrolór obce ani 
ekonómka, diskusia o rozpočte trvala cez cca 2 hodiny a stále väčšina otázok zostala 
nevysvetlená. 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že v takomto znení obecný rozpočet nepodporí a na základe 
nejasností žiada starostu o VYPRACOVANIE NOVÉHO ROZPOČTU, ktorý sa bude 
vypracovávať na poradnom stretnutí a budú pri tom prítomní: poslanci, starosta,  ekonómka, 
ktorá návrh rozpočtu pripravila a nová ekonómka obce, ktorá ju vo funkcii nahradí od januára 
2019. 

Termín poradného stretnutia, ohľadom vypracovania nového rozpočtu, bol stanovený do 
21.01.2019.  
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K bodu 7. 

Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve 

Poslanci  Mgr. Adriana Kušíková, PhD., Ing. arch. Štefan Vrabec a starosta predložili 
svoje návrhy členenia jednotlivých komisií a OZ sa uznieslo na ich združení do nasledovných 
3 komisií a zároveň určilo ich predsedov: 

1. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, 
sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku 
a ochrany verejného záujmu 
Predseda: Ing. Martin Nespala 
Členovia: 4 (budú vybraní spomedzi občanov na základe prihlášok) 

2. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania 
a dopravy 
Predseda: Ing. arch. Štefan Vrabec 
Členovia: 4 (budú vybraní spomedzi občanov na základe prihlášok) 

3. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry 
a propagácie obce, vzdelávania a športu 
Predseda: Mgr. Adriana Kušíková, PhD. 
Členovia: 4 (budú vybraní spomedzi občanov na základe prihlášok) 

 

Nakoľko poradné komisie pri obecnom zastupiteľstve doteraz neboli v obci zriadené, ich 
náplň práce bude definovaná až za účasti vybraných členov a predsedu. 

 

K bodu 8. 

Dodatok k uzneseniu č.12/12/2018 - oprava a dop. podmienok pre výber hl. kontrolóra 

Starosta predložil vypracovaný Dodatok k uzneseniu č. 12/12/2018, kvôli upresneniu voľby 
hlavného kontrolóra obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o Dodatku k uzneseniu č. 12/12/2018 nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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Diskusia 

Počas diskusie sa prejednávali témy: 

- SAD: starosta informoval, že sa pýtal detí a rodičov, ako stíhajú prísť do školy do 
Stupavy a konštatoval, že väčšina detí spojom 7:22 hod. stíha prísť do školy včas, ak 
nie sú na ceste zápchy (ktoré sú čoraz frekventovanejšie). Poslanec Anrej Halinár 
navrhol, aby starosta poslal na SAD list so žiadosťou o úpravu spojov 6:32 a 7:22 
nasledovne: Nakoľko na zastávke Aut.stanica Stupava je dostatok spojov, ktoré idú 
z celého Záhoria do Bratislavy, mohla by byť táto zastávka vynechaná pre nástup (tým 
sa skráti prestoj autobusu) a spoj by plynulo pokračoval na zastávku Dom dôchodcov 
a nasledujúce. 

- prenájom priestoru „obecného domu“ č. 112: p. Hromý sa do 28.12.2018 ústne 
vyjadril starostovi, že podá ešte písomné stanovisko, nakoľko sa mu predbežná suma 
za prenájom zdá vysoká. Záujemca č. 2 (výrobca hudobných nástrojov) sa vyjadril, že 
čaká na vyjadrenie ohľadom priestoru v Bratislave (mal by to bližšie), ktoré mu má 
byť doručené v najbližších dňoch. OZ skonštatovalo, že ešte počká na definitívne 
vyjadrenia oboch záujemcov, a to do termínu 31.01.2019.  
Na informácie odznené na predchádzajúcom zasadnuti OZ: „Poslanec Andrej Halinár 

reagoval na hosťa č. 2 a chce vidieť nájomnu zmluvu p. Saba (priestor hore), p. I. 

Hromého ml. (priestor dole) a p. Jandorfa (priestor dole), ktorí tam majú doteraz 

uskladnený materiál a ďalšie veci)“ sa starosta vyjadril, že v tomto prípade žiadne 
nájomné zmluvy neexistujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Halinár                Mgr. Adriana Kušíková, PhD.               Ing. arch. Štefan Vrabec 

    overovateľ                                   overovateľ                                               zapisovateľ 

 


