Zápisnica
č. 12/12/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného
dňa 16.12.2019 v zasadačke Obecného úradu v Borinke

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: 16.12.2019 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie zasadnutia OZ
Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stav. odpadom
Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Schválenie dodatku č.1 k VZN 3/2019 o verejnej kanalizácii a odpad. vodách
Odvolanie a pridanie člena „stavebnej“ komisie
Prerokovanie návrhu regulácie výstavby do času schválenia pripravovaného nového
územného plánu
9. 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:

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. 12/12/2019 poslancov: Pavol
Martinkovič a Ing. Martin Nespala, 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.
Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta konštatoval, že všetky body z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.
K bodu 4.
Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stav. odpadom
Prebehla diskusia. VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie na úradnej tabuli v zákonnej
lehote.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o schválení VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drob. stav. odpadom nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
5
Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

5
0
0
0

K bodu 5.
Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Prebehla diskusia. VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie na úradnej tabuli v zákonnej
lehote.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o schválení VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
5
Výsledok hlasovania
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní poslanci na hlasovaní:

5
0
0
0

K bodu 6.
Schválenie dodatku č.1 k VZN 3/2019 o verejnej kanalizácii a odpad. vodách
Prebehla diskusia. Dodatok k VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
v zákonnej lehote.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o schválení dodatku č.1 k VZN 3/2019 o verejnej
kanalizácii a odpad. vodách 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 7.
Odvolanie a pridanie člena „stavebnej“ komisie
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o odvolaní člena „stavebnej“ komisie – p. Adama Vargu
a prijatí nového člena – p. Tomáša Foltína, nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

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

5
0
0
0

K bodu 8.
Prerokovanie návrhu regulácie výstavby do času schválenia pripravovaného nového
územného plánu
Stavebná komisia predložila zápis k žiadosti stavebného úradu o prerokovanie stavebnej
regulácie. Prebehla diskusia k možnosti regulácie výstavby do času schválenia nového
územného plánu obce Borinka, pretože na mnohé oblasti/územia nie sú vydané platné
regulatívy v aktuálnom ÚP. Keďže začalo obstarávanie nového územného plánu, nebolo by
vhodné vydávanie stavebných povolení bez jasnej koncepcie nového ÚP, kde by mohlo dôjsť
ku protichodným riešeniam. Z hľadiska pôvodného a nového ÚP, by bolo vhodné nastaviť
podmienky regulácie výstavby. Na diskusiu k stavebnej regulácii (na „stavebnej“ komisii) bol
prizvaný aj obstarávateľ nového ÚP (p. Balášová), ktorá ozrejmila nejasnosti členom komisie
k danej téme a predostrela zákonné možnosti a možné riešenia realizovania tohto procesu.
Na OZ prebehla dlhá diskusia k tomuto bodu a bolo odporučené, aby sa všetky komisie OZ
vyjadrili k danej téme (zápismi z komisií), ktoré budú slúžiť ako podklad k zadaniu pre
sformovanie stavebnej regulácie a následnému projektu stavebnej regulácie.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o začatí projektu stavebnej regulácie do času
schválenia pripravovaného nového územného plánu a sformovaní zadania regulácie pre
spracovateľa nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania

5

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

5
0
0
0
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K bodu 9.
Diskusia
-

-

starosta informoval, že žalovaná strana sa chce stretnúť ohľadom ďalšieho postupu
k súdneho sporu – kanalizácia Borinka (Vodomont Šaľa)
na podnet p. Zboju z „finančnej“ komisie, bolo diskutované, ako bude prebiehať
optimalizácia fungovania obecných potravín. OZ sa zhodlo s postupom, ktorý navrhla
„finančná“ komisia:
1. Určiť vybraného kandidáta prepozíciu – vedúca predajne. Vedúca predajne by
mala absolvovať školenie súvisiace s administratívou, registračnou pokladňou,
skladovým hospodárstvom. Prijatím tejto pracovnej pozície by prebrala
zodpovednosť za riadenie a vedenie chodu potravín, objednávanie, preberanie a
nákup tovaru, kontrolu skladových zásob, inventúru, evidenciu príjmu a výdaja
tovaru, evidenciu dochádzky zamestnancov obchodu, kontrola kvality a vzhľadu
tovaru, kontrola spotreby tovaru, dokladanie tovaru.
2. Ponechať dve predavačky a rozvrhnúť im pracovný čas na krátky a dlhý týždeň.
3. Zmena otváracích hodín:
Letný čas: Po –Pia od 6.00 do 18.00 hod So od 7.00 do 16.00 hod Ne 8.00 do
12.00 hod
Zimný čas: Po –Pia od 6.00 do 18.00 hod So od 7.00 do 14.00 hod Ne od 8.00 hod
do 12.00 hod
Letný čas–od začiatku apríla do konca októbra, Zimný čas–od začiatku novembra
do konca marca. Bez zatvorenia na obednú prestávku.
4. Minimalizovať nákupy tovaru v hotovosti, prejsť na platby výlučne cez faktúry
/napr. v obchodnom reťazci METRO Cash & Carry.../
5. V najbližšej dobe (od 31.12.2019) vykonať inventúru s prítomnosťou 1 člena
komisie pre oblasť financií alebo 1 referenta Obecného úradu obce Borinka.
6. Obecné potraviny predložia pravidelne na mesačnej báze:
A. Inventúru /do12/2020 - potom kvartálne inventúry
B. Prehľad Manko
C. Prehľad Odpisov
D. Prehľad príjmu z predaja
E. Súpis nákupov
ďalšie OZ, ohľadom rozpočtu na rok 2020, bolo naplánované na 30.12.2019

Pavol Martinkovič
overovateľ

Ing. Martin Nespala
overovateľ

Ing. arch. Štefan Vrabec
zapisovateľ
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