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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Starosta:  Miroslav Paulen 

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

Ostatní prítomní: verejnosť 

Začiatok zasadnutia: 01.04.2019 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 OZ. 
2. Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 
4. Schválenie poplatku na rozvoj obce – VZN. 
5. Prerokovanie VZN k DzN a k miestnym poplatkom. 
6. Prerokovanie a schválenie zmluvy o prenájme parkovacích miest na obecnom 

parkovisku medzi obcou Borinka a spoločnosťou ITALMARKET. 
7. Oboznámenie sa s podmienkami na doplnenie – prípadné otvorenie Úz. plánu 

s prizvaním odborníkov. 
8. Prerokovanie žiadosti o sponzorstvo od Carpathian Clinbing Club a žiadosti o dotáciu 

od OZ Pajštún. 
9. Diskusia. 

 

K bodu 1.  

Zahájenie zasadnutia OZ 

Starosta privítal všetkých prítomných, poslancom predložil prezenčnú listinu a prečítal 
program zasadnutia OZ. 
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K bodu 2.  

Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo, že sa, na návrh poslankyne Mgr. Adriany 
Kušíkovej, PhD., do programu doplní a pred diskusiou prerokuje bod č. 9 Interpelácia – výrub 
drevín/odpady.  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. 6/04/2019 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 
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K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta zhodnotil, že na poslednom zasadnutí OZ sa schválil rozpočet obce, bola podaná 
informácia o rozpočte obce na rok 2020 a 2021, zmeny rozpočtu na rok 2019 v kompetencii 
starostu – zmenené z 5.000,- € na 3.500,- €, prerokovanie dodatku k dani z nehnuteľnosti – je 
stále otvorené, pretože ide o rozsiahle VZN (spadá pod neho viacero poplatkov), žiadosť pána 
Píra o riešení prístupu k pozemkom – majitelia dostali za úlohu dohodnúť sa medzi sebou 
ohľadom súhlasu na cestu, na MV SR obec zaslala list ohľadom „CO skladov“ – doteraz sa 
nevyjadrili. Pozemok „ŠPÚ“ – obec má pripravený list pre ŠPÚ, momentálne tam ale 
prebieha čistenie pozemku/upratovacie práce (ŠPÚ požiadal obec, pretože ho kontaktovalo 
„životné prostredie“, ŠPÚ prispeje obci na vyčistenie), list bude ŠPÚ zaslaný vo vhodnejšom 
čase -  po príspevku obci. Územný plán (zmeny a doplnky) -  prebehlo už stretnutie 
s prizvanými odborníkmi, ktorí prišli aj na rokovanie OZ  za účelom vysvetlenia, čo všetko 
tento proces obnáša. 

 

 

K bodu 4. 

Schválenie poplatku na rozvoj obce – VZN 

Starosta informoval, že VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 
lehote 15 dní a dal o predmetnom VZN hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

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

 

K bodu 5. 

Prerokovanie VZN k DzN a k miestnym poplatkom  

Starosta vyzval referentku obecného úradu, aby sa vyjadrila k problematike, referentka 
spomenula príklad obce Zohor, pod aktuálne VZN nespadajú napr. drobné stavby a bolo by 
dobré, keby spadali, nespadá tam aktuálne ani daň za psa a mohla by. Je potrebné určiť presné 
sadzby. Referentka pošle poslancom, pre inšpiráciu, spomínané VZN obce Zohor.  
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K bodu 6. 

Prerokovanie a schválenie zmluvy o prenájme parkovacích miest na obecnom 
parkovisku medzi obcou Borinka a spoločnosťou ITALMARKET 

Starosta dal pripraviť nájomnú zmluvu, oboznámil prítomných o aktuálnej situácii (treba ešte 
niečo prehĺbiť) s obecným parkoviskom, obec nemá na tento účel vyčlenené finančné 
prostriedky, robí sa to svojpomocne – p. Róbert Bilený poskytuje obci bager zadarmo. 
Starosta oslovil Italmarket, pretože obyvatelia Volavca sa sťažujú, že im zamestnanci 
Italmarketu neustále blokujú cestu, problém majú aj smetiari. Nájomnú zmluvu starosta 
predložil Italmarketu na pripomienkovanie. Na rokovaní OZ ju predložil aj poslancom. 
Italmarket by platil nájom za 10 áut po dobu 2 rokov, cena nájmu: 2.400,- € za 2 roky. 
Starosta prečítal predmetnú zmluvu. Poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD. sa 
informovala ohľadom náhradnej výsadby  kvôli navážkam a ohľadom pôvodného účelu 
obecného parkoviska vs. nájomné parkovacie miesta Italmarketu. Starosta vysvetlil, že sa 
vytvára ešte ďalšie (malé) parkovisko „dole“ – aj pre autobus, takže parkovacích miest bude 
dostatok. S výsadbou zelene obec počíta. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o nájomnej zmluve nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          1 (Mgr. Adriana Kušíková, PhD.) 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 

 

K bodu 7. 

Oboznámenie sa s podmienkami na doplnenie – prípadné otvorenie Úz. plánu 
s prizvaním odborníkov 

Starosta a poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec privítali pozvaných odborníkov v oblasti 
územného plánovania. Odborníci sa predstavili, p. Baláž a pani Balážová - ide o urbanistov, 
ktorí sa podieľali aj na územnom plánovaní mesta Bratislava. Odborníci oboznámili 
prítomných všeobecne o priebehu procesu tvorby nového územného plánu obce. Súhlasili, že 
obci budú k dispozícii pri určení rozsahu zadania. Ďalej bude s odborníkmi v kontakte 
poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec. 

 

 

 



Zápisnica č.06/04/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného dňa 

01.04.2019 vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Borinke 

  Strana 6 

 

K bodu 8. 

Prerokovanie žiadosti o sponzorstvo od Carpathian Clinbing Club a žiadosti o dotáciu 
od OZ Pajštún 

Starosta zopakoval záujem spoločnosti Italmarket darovať 2% z daní OZ Pajštún (cca 1.000,- 
€, ktoré by inak boli poskytnuté obci v rámci nájmu za parkovacie miesta). Poslankyňa Mgr. 
Adriana Kušíková, PhD. informovala, že je potrebné predložiť o tom nejaký doklad, že 
Italmarket tak urobil, pretože OZ Pajštún sa o tom formálne dozvie až v septembri. 
Poslankyňa predložila podklady od OZ Pajštún, kde žiada o dotáciu od obce v sume 1.000,- €. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          1 (Mgr. Adriana Kušíková, PhD.) 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 

Carpathian Clinbing Club – horolezecký klub, ktorý ma na okraji kameňolomu vytvorenú 
horolezeckú stenu. Klub žiada o sponzorstvo a ponúkli obci napríklad uverejnenie na 
informačnej tabuli a iné. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že o sponzorskom príspevku pre 
tento klub sa bude rokovať ešte s jeho predstaviteľmi. 

 

K bodu 9. 

Interpelácia – výrub drevín/odpady 

Poslankyňa informovala, že tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 6. 

 

K bodu 10. 

Diskusia 

Komisie pri OZ – poslanec Ing. Martin Nespala informoval, že do jeho komisie sa ešte 

prihlásil Tomáš Foltín a „Bobor“.  

Elektrikári – odtok: elektrikári teraz pracujú na inom úseku a opravia problematický odtok. 

Brigáda „kalvária“ č.1 – ľudia sa sťažovali, že nebola vyhlásená v rozhlase, rozhlas ešte nie je 

plne funkčný. Brigáda „kalvária“ č.2 bude v termíne 06.04.2019 
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Starosta predložil poslancom formulár (ešte nie je konečný), s ktorým sa bude chodiť po 

domoch  (kanalizácie, žumpa, pes...). 

Bratislavská integrovaná doprava – poslankyňa informovala, že do mája je potrebné predložiť 

nejaké návrhy. 

 

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva cca o 21:25 hod. 

 

 

 

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

       overovateľ                          overovateľ                                                zapisovateľ 

 

 

 

 


