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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 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Barzíková 

Ostatní prítomní: verejnosť 

 

Začiatok zasadnutia: 22.11.2019 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. Prejednanie a schválenie nájomnej zmluvy CO – sklady na rok 2020 - MV SR – Obec 

Borinka 
5. Schválenie VZN o DzN 
6. Schválenie VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách 
7. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre obec Borinka – Jarošek Alexander 

& Ingrid 
8. Prejednanie prípravných prác pre rozšírenie pouličného osvetlenia v obci 
9. Prerokovanie žiadosti p. R. Šimuničovej o odkúpenie časti parcely 350/3 
10. M&M car service žiadosť o prenájom potravín 
11. Schválenie príspevku na vianočné trhy pre OZ my.Borinka 
12. Diskusia 
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K bodu 1.  

Zahájenie zasadnutia OZ 

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

 

K bodu 2.  

Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo program zasadnutia nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (Andrej Halinár, Mgr. Adriana Kušíková) 

 

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

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (Andrej Halinár, Mgr. Adriana Kušíková) 
 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 11/11/2019 poslancov: Pavol 
Martinkovič a Ing. Martin Nespala, nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (Andrej Halinár, Mgr. Adriana Kušíková) 
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K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta Informoval: 
Harmonogram na využívanie ihriska – p. Pokorný zatiaľ poslal predbežný harmonogram, 
na jar sa ešte upresní. Tréningy sú pondelok, utorok, štvrtok od 17:00 hod.  V lete v stredu – 
„futbalisti z Pajštúrne“ od 18:00 hod. Poslanec Ing. Martin Nespala informoval, že do konca 
roka „finančná“ komisia vypracuje komplexný cenník/sadzobník poplatkov na prenájom 
priestorov obce formou VZN. Pán Pokorný starostu informoval, že vypracuje ešte tabuľkový 
harmonogram. 
 

Cyklotrasa – obec oslovila 2 spoločnosti, ktoré zaslali cenovú ponuku. Pán Rubický zatiaľ 
cenovú ponuku neposlal, spoločnosť Cykloprojekt zaslala cenovú ponuku vo výške 117 600,- 
€. Poslanec Ing. arch. Vrabec informoval, že prezisťoval ceny u iného projektanta a cenová 
ponuka za vypracovanie projektu by bola cca. 4 000, - € bez DPH. Vec je v štádiu riešenia, 
čaká sa na cenovú ponuku od pána Rubického. 
 

Pozemok ŠPÚ – obec zaslala list, zatiaľ sa nevyjadrili. 
 

Žiadosť p. Achbergera (cesta Volavec) – cesta bude zameraná, dotknuté osoby súhlasia. 
 

ČOV – 20.11. bolo stretnutie s poslancami a projektantom, starosta si vybranú spoločnosť 
preveroval, zo strany obce jej bola zaslaná objednávka. 
 

VZN poplatok za rozvoj obce – bolo schválené, účinné od 01.01.2020. 
Priestor „bývalá knižnica“ – nájomná zmluva s pani Hodasovou bola podpísaná 30.10.2019 
a p. Hodasová začala priestor využívať od 13.11.2019 – obec meškala s prácami. 
 

Žiadosť p. Martinkoviča – bol mu zaslaný list, aby si dal vypracovať geometrický plán, 
zatiaľ sa nevyjadril. 
 

Žiadosť manželov Tomášikových – pánovi Izakovičovi (znalec) majú poskytnúť čísla 
parciel, bude sa tým zaoberať až v januári. 
 

Územný plán obce – pani Ing. arch. Balášovej bola zaslaná zmluva o dielo. 
 
K bodu 4. 

Prejednanie a schválenie nájomnej zmluvy CO – sklady na rok 2020 - MV SR – obec 
Borinka 

Starosta preposlal poslancom nájomnú zmluvu, oproti predchádzajúcim rokom je len 
aktualizovaná.  

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o uzatvorení nájomnej zmluvy  o prenájme 
pozemkov medzi obcou Borinka  a MV SR nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 
 
Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 
Proti:                                                 0 
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Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (Andrej Halinár) 

 

K bodu 5. 

Schválenie VZN o DzN 

Boli upravené ceny, 11 rokov neboli zmenené, ide o príjmy do obce. Poslanci ocenili 
spracovanie problematiky pani referentkou Molnárovou. Poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, 
PhD. informovala o platení dane z nehnuteľností zo strany lesov, k problematike sa vyjadril aj 
p. Mihalský. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o schválení VZN o DzN nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
 
Výsledok hlasovania 

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

K bodu 6. 

Schválenie VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách 

Prebehla diskusia. VZN vyvesené na úradnej tabuli v zákonnej lehote. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o schválení VZN o verejnej kanalizácii 
a odpadových vodách nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
 
Výsledok hlasovania 

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

 

K bodu 7. 

Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre obec Borinka – Jarošek Alexander 
& Ingrid 

Žiadosť bola prejednaná na komisii, pán Jarošek pripravil zmluvu, ku ktorej sa pripojí 
uznesenie s uvedenou cenou 8,- €/m2 aj s ochranným pásmom (podľa sadzobníka poplatkov 
obce). 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o zriadení vecného bremena nasledovne: 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
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Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 8. 

Prejednanie prípravných prác pre rozšírenie pouličného osvetlenia v obci 

Starosta informoval – obyvatelia lokality Pod zámkom a Pajštúnska alej žiadajú vybudovať 
pouličné osvetlenie. Vo veci prebieha zber informácií o možnosti realizácie. 

 

K bodu 9.  

Prerokovanie žiadosti p. R. Šimuničovej o odkúpenie časti parcely 350/3 

„Finančná“ komisia predaj neodporúča, časť pozemku by si p. Šimuničová mohla vydláždiť 
na parkovanie (aby autá nestáli na ceste). Obec jej pošle vyjadrenie, že parcelu nepredá, p. 
Šimuničová ju však môže užívať. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o neodpredaní parcely (podľa odporúčania „finančnej“ 
komisie) nasledovne: 
 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

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

 

K bodu 10. 

M&M car service žiadosť o prenájom potravín 

„Finančnej“ komisii boli doručené podklady týkajúce sa prevádzky obecných potravín, 
komisia odporučila určité opatrenia (napr. inventúra každý mesiac, hmotná zodpovednosť 
zamestnancov, zmena otváracích hodín ...) pre ich optimalizáciu a zastáva názor, že by mali 
zostať vo vlastníctve obce. Potraviny sú predbežne 10 000 € „v pluse“. 

K bodu 11. 

Schválenie príspevku na vianočné trhy pre OZ my.Borinka 

Vianočné trhy v Borinke sa budú konať 13. - 14.12.2019. Poslanec Ing. Martin Nespala 
informoval o predbežnom programe. Výška žiadaného príspevku bola 1500 Eur. 
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Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o schválení príspevku na vianočné trhy pre OZ my.Borinka 
nasledovne: 
 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 
 
Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 

K bodu 12. 

Diskusia 

- prebehla diskusia k problematike riešenia situácie prebratia sietí a fakturácie stočného 
v lokalite Sunny residence. Riešenie ešte bude prejednané s majiteľom sietí a bude 
predložené na najbližšom OZ  

- v “stavebnej“ komisii bolo cca. pre 2 mesiacmi odporučené riešenie problému obecnej 
cesty (pri p. Brliťovej) a riešenie problému s prašnosťou a zrážkovou vodou ... starosta 
informoval, že aktuálne sa tým zaoberajú a v najbližších dňoch sa bude realizovať 
náprava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Martinkovič               Ing. Martin Nespala                           Ing. arch. Štefan Vrabec 
       overovateľ                               overovateľ                                           zapisovateľ 


