Zápisnica
č. 04/02/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného
dňa 04.02.2019 v zasadačke Obecného úradu v Borinke

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta: Miroslav Paulen
Poslanci: Andrej Halinár, Mgr. Adriana Kušíková, PhD., Ing. Martin Nespala, Ing. arch.
Štefan Vrabec
Ospravedlnený: Pavol Martinkovič
Ostatní prítomní: verejnosť
Začiatok zasadnutia: 04.02.2019 o 18:06 hod.
Miesto: Obecný úrad Borinka, veľká zasadačka, Borinka 110, 900 32

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

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia.
Voľba hlavného kontrolóra.
Výber a doplnenie členov jednotlivých komisií.
Diskusia.

K bodu 1.
Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľsva
Starosta privítal všetkých prítomných, poslancom predložil prezenčnú listinu, oznámil
prítomným, že poslanec Pavol Martinkovič ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí OZ
04.02.2019 zo zdravotných dôvodov. Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniachopné.
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K bodu 2.
Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo program zasadnutia nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

4

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

4
0
0
1

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

4

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

4
0
0
1

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 4/02/2019 poslancov: Andrej
Halinár a Mgr. Adriana Kušíková, PhD., nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

4

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

4
0
0
1
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K bodu 3.
Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta zhodnotil, že vyhlásenie a zverejnenie výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce splnilo všetky predpísané náležitosti a bolo včas vyvesené na úradnej tabuli
a webovej stránke obce. Oznámil, že sa prihlásili štyria kandidáti, ktorí budú neskôr
jednotlivo predstavení. Ďalej informoval o prijatí prihlášok na členov zriadených komisií pri
OZ, ktoré budú prerokované v bode 5 programu zasadnutia OZ.
K bodu 4.
Voľba hlavného kontrolóra
Starosta informoval, že sa s poslancami, ako mandátová komisia, stretli v priebehu týždňa
pred termínom voľby hlavného kontrolóra obce, otvorili obálky s prihláškami kandidátov
a overili splnenie požadovaných podmienok, pre zaradenie kandidátov do výberového
konania. Starosta následne prečítal, ako bude prebiehať samotná voľba hlavného kontrolóra
obce, informoval, že je možná dobrovoľná prezentácia prítomných kandidátov a poslancom
rozdal hlasovacie lístky. Potom prečítal mená kandidátov podľa dátumu prijatia prihlášky: 1.
Boris Baliga (neprítomný), 2. Monika Šteflovičová (prítomná), 3. Ivona Bolebruchová
(prítomná), 4. Gabriela Barzíková (prítomná) a prebehla ich prezentácia. Potom nasledovalo
tajné hlasovanie poslancov OZ, starosta vyzval referentku obecného úradu – pani Lindu
Molnárovú a Ing. Juraja Nespalu (za verejnosť), pre kontrolu platnosti hlasovacích lístkov
a sčítanie hlasov. Starosta skonštatoval, že v 1. kole bola zvolená Ing. Gabriela Barzíková
v pomere 3:1, 2. kolo voľby nie je potrebné a voľba hlavného kontrolóra obce prebehla
v súlade so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke tajnou voľbou hlasovalo nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
4
Výsledok hlasovania:
Počet platných hlasov v prospech jednotlivých kandidátov:
Za:
Boris Baliga
Ing. Monika Šteflovičová
Ing. Ivona Bolebruchová
Ing. Gabriela Barzíková

0
0
1
3

Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

0
1
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K bodu 5.
Výber a doplnenie členov jednotlivých komisií
Starosta informoval, že prihlášok do komisií prišlo prekvapivo dosť. Z tohto dôvodu poslanec
Ing. arch. Štefan Vrabec navrhol rozšíriť počet členov komisií (oproti plánovaným 5) na max
11 + predseda, o čom poslanci diskutovali, dohodli sa, že bude stanovený maximálny počet
členov komisie s tým, že zasadnutí komisií sa môžu zúčastňovať aj občania, ktorí nie sú
oficiálnymi členmi, a teda komisie sú v tomto smere otvorené. Poslanci o spomínanom ihneď
aj hlasovali. Každý predseda komisie, na základe prijatej prihlášky, prečítal mená členov
jednotlivých komisií:
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: Erik Volár, Mgr. Branislav Zboja, Juraj Nespala.

2. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania
a dopravy
Predseda: Ing. arch. Štefan Vrabec
Členovia: Boris Baliga, Andrej Halinár, Ing. Eva Jurčová, Ing. arch. Daniel Kubiš, Ing.
Ľubor Maťátko, Karol Mihálsky, Ing. Jozef Patasy, Róbert Škoda, Ing. et Ing.
Monika Šteflovičová, Adam Varga, Mgr. Branislav Zboja.
3. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry
a propagácie obce, vzdelávania a športu
Predseda: Mgr. Adriana Kušíková, PhD.
Členovia: JUDr. Martina Stašíková, Michal Pokorný, Peter Strakuš, Michal Kútny, Erik
Volár, Juraj Salva.
Poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD. navrhla, že keďže je v dvoch komisiách málo
členov, mala by sa predĺžiť lehota na podanie prihlášok a v prípade, že sa počet členov ani
potom nenavýši, doplnia sa zvyšní členovia z radu poslancov OZ. Poslanci súhlasili a dohodli
sa na termíne 2. kola podávania prihlášok do 18.03.2019. Poslanci sa dohodli, že v prípade,
ak záujemca prejavil záujem o členstvo vo viacerých komisiách súčasne, je na rozhodnutí
predsedu komisie, či sa stane záujemca členom jeho komisie. Poslankyňa Mgr. Adriana
Kušíková, PhD. predstavila návrh, že by sa malo vypracovať VZN o náplni práce komisií pri
obecnom zastupiteľstve. Starosta skonštatoval, že komisie môžu začať fungovať.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
4
Výsledok hlasovania
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní poslanci na hlasovaní:
1
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K bodu 6.
Diskusia
Počas diskusie sa prejednávali témy:
-

-

-

-

starosta informoval, že na najbližšom zastupiteľstve sa bude opäť riešiť rozpočet obce
a že spolupráca s bývalou ekonómkou obce je stále horšia. Poslal jej všetky podklady,
ona tvrdí, že momentálne nemá čas, ale sľúbila, že to prepracuje na základe
podkladov, ktoré jej boli poslané (pribudnú financie za stočné, zníži sa príjem za „CO“
sklady ...)
poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec upozornil, že od 01.01.2019 platí novela zákona
o odpadoch a pri nesplnení podmienok dôjde k zdvojnásobneniu poplatkov. Starosta
informoval, že príde pani Elizová z bývalej A.S.A. a vysvetlí princíp množstvo
separovaného odpadu vs. platba. Referentka obecného úradu – pani Linda Molnárová
informovala, že od obyvateľov obce má informáciu, že súčasná frekvencia vývozu
odpadu nestačí. Starosta reagoval, že bude musieť zájsť do Envi paku a dohodnúť sa
s nimi – kontajnery vraj nedávajú. Ale ak má niekto súkromný kontajner na plasty, tak
ten vraj vyprázdnia. Ak poskytne obec iné kontajnery, tie nevynesú, lebo dochádza
k zneužívaniu zo strany občanov a vyhadzujú do nich odpad, ktorý tam nepatrí.
pán Šurina (verejnosť) opätovne otvoril tému nájomného „priestoru obecného domu č.
112“, oznámil, že poslanec Andrej Halinár mal cca 20 mesiacov v prenájme priestor
a neplatil nič a teraz obec stanovila nájomné 300 €*. (* nájomné nebolo odsúhlasené
na OZ, ale iba navrhnuté poslancami pre dvoch záujemcov, aby sa k nemu vyjadrili )
Pán Šurina ubezpečil poslanca Andreja Halinára, že sa nejedná o osobnú vec, ale že
disponuje 70 podpismi ďalších ľudí, ktoré pôjdu ako výzva starostovi. Poslanec
Andrej Halinár reagoval, že keď pán Šurina o niečo žiada, má si žiadosť podať
písomne. Poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec skonštatoval, že predchádzajúce
informácie ohľadom prejednávaného nájmu predmetného priestoru sú zaznamenané
v zápisnici, čo poslanec Ing. Martin Nespala aj následne prečítal. P. Šurina
informoval, že má stanovisko od starostu obce, že poslanec Andrej Halinár neplatil
nájom. Starosta reagoval, že už minule informoval, že žiadne nájomné zmluvy nie sú
a čo je uskladnené v priestoroch. Poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD.
informovala, že žiadna nájomná zmluva nebola obecnému zastupiteľstvu predložená
na schválenie. Starosta informoval, že predchádzajúce OZ, ktorého bol súčasťou ako
poslanec, odsúhlasilo, že by bolo fajn, keby sa dal priestor do prenájmu. Ďalej sa však
touto témou nezaoberalo, čo potvrdila aj poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD.
Poslanec Andrej Halinár poznamenal, že za užívanie priestoru daroval obci kuchynskú
linku, k čomu aj na predchádzajúcom zasadnutí, na ktorom sa diskutovalo o tejto
téme, predložil darovaciu zmluvu (poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD. to
potvrdila a poukázala na to, že darovanie prebehlo medzi poslancom Andrejom
Halinárom a vtedajším starostom p. Maxiánom a ostatní vtedajší poslanci o tom
nemali vedomosť).
pán Hromý (verejnosť) sa vyjadril k téme nájmu, zaujímalo ho, prečo sa po minulé
roky nevyberalo nájomné, kde sú peniaze za obecný pozemok, upozornil na svoj
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-

-

-

-

súkromný problém s poslancom Andrejom Halinárom (súdny spor), ďalej ho
zaujímalo, odkedy platí poslanec Andrej Halinár za kanalizáciu, poslanec reagoval, že
žiadna žiadosť p. Hromého nebola doteraz obecnému zastupiteľstvu predložená, na čo
p. Hromý predložil referentke obecného úradu svoju aktuálnu písomnú žiadosť
týkajúcej sa tejto témy. OZ poverilo starostu k prešetreniu tejto sťažnosti/žiadosti,
prípadne sa informovať na stavebnom úrade ohľadom kolaudácie. Referentka
predložila OZ starú žiadosť poslanca Andreja Halinára, v ktorej žiadal o vystavenie
opravnej faktúry (ide o nedoriešený spis).
pán Šurina sa opäť vrátil k téme nájomného a bol vyzvaný na predloženie písomnej
žiadosti, starosta skonštatoval, že minule žiadal len o informáciu a tá mu bola
poskytnutá.
pán Nespala (verejnosť) sa informoval ohľadom „CO skladov“: starosta sa vyjadril, že
písomná odpoveď z Ministerstva vnútra ešte neprišla, že prišiel iba e-mail od
referentky MV a dohodli sa na stretnutí 06.02.2019 o 10:00 na Ministerstve vnútra na
ul. Košická v BA.
poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD. sa vyjadrila, že je potrebné, aby sa zistilo,
ktoré VZN sú aktuálne platné, stačí zoznam.
pán Mihálsky (verejnosť) sa vyjadril k VZN, že minulý rok si vyžiadal všetky VZN,
preštudoval ich a nikde nenašiel, že by bolo niektoré VZN zrušené, čiže všetky, ktoré
boli doteraz prijaté, sú platné. Starosta reagoval, že niektoré bude treba prepracovať.
Poslanci Ing. Martin Nespala a Ing. arch. Štefan Vrabec oznámili, že sa tým pádom
môže začať s ich scanovaním.
obyvateľ obce sa informoval, či funguje stavebný úrad – starosta a referentka mu
odpovedali, že funguje, v stredu od 13:00 – 18:00, ďalej sa informoval o fungovaní
matričného úradu (rozsiahlejšia diskusia, viď videozáznam 01:29:56 a 01:33:22) a
prečo nebol vyvezený komunálny odpad v plánovanom termíne – starosta vysvetlil, že
volal dispečer spoločnosti zodpovednej za vývoz odpadu a oznámil, že majú technickú
chybu (pokazilo sa im vozidlo). Keďže obecný rozhlas ešte nefunguje, obec
informovala prostredníctvom Facebooku. Starosta oznámil, že má prísť pán, ktorý
rozhlas sfunkční.
Starosta uzavrel zasadnutie OZ o 19:50 hod. a zvolenej kontrolórke zaželal veľa
úspechov.

Andrej Halinár
overovateľ

Mgr. Adriana Kušíková, PhD.
overovateľ

Ing. arch. Štefan Vrabec
zapisovateľ

Zápisnica č.04/02/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného dňa
04.02.2019 vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Borinke
Strana 7

