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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Starosta:  Miroslav Paulen 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Barzíková 

Poslanci:  Pavol Martinkovič, Ing. Martin Nespala, Ing. arch. Štefan Vrabec 

 

Začiatok zasadnutia: 17.04.2020 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 čerpania úveru poskytnutého VÚB bankou a.s., pre splnenie povinnosti 

právoplatného a vykonateľného rozhodnutia – úhrada pohľadávky v právnej veci 
žalobcu: Vodomont - Vodohospodárske stavby, a.s. 

5. Diskusia 
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K bodu 1.  

Zahájenie zasadnutia OZ 

Starosta privítal všetkých prítomných, poslancom predložil prezenčnú listinu. Následne 
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 

 

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 
 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 15/04/2020 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 
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K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta sa vyjadril k niektorým prejednaným bodom programu predchádzajúceho zasadnutia: 

Požiarny poriadok obce Borinka – schválené, všetko je v poriadku 

Prevod inžinierskych sietí a komunikácií v lokalite Sunny  residence na obec Borinka – 
obec prizvala p. Jágerského, ktorý je aj majiteľom spoločnosti, oboznámil obec, v akom stave 
je predmet veci, starosta mu oznámil, že bude potrebovať všetky kolaudačné rozhodnutia. 
Problém pre obec bude rozvod vody. Obec osloví BVS – priamo na generálne riaditeľstvo 
odošle obec žiadosť o prevzatie do správy sieť vodovodov v obci Borinka v lokalite Sunny 
residence. BVS bude žiadosť obce prejednávať na svojom najbližšom zasadnutí. 

Schválenie územnej regulácie – odovzdané na príslušnom úrade 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 – bola vzatá na vedomie 

 

K bodu 4. 

Schválenie čerpania úveru poskytnutého VÚB bankou a.s., pre splnenie povinnosti 
právoplatného a vykonateľného rozhodnutia – úhrada pohľadávky v právnej veci 
žalobcu: Vodomont - Vodohospodárske stavby, a.s. 

Starosta informoval o histórii súdneho sporu medzi obcou Borinka a Vodomont - 
Vodohospodárske stavby, a.s. . Starosta komunikoval aj s právnikom spoločnosti o možnosti 
splátok, s čím spoločnosť nesúhlasila, pohľadávku chcú mať zaplatenú v hotovosti. 
Spoločnosť adresovala obci už aj výzvu na zaplatenie. Starosta dal spis naštudovať p. 
advokátovi Kurucovi, nenašiel však nič, o čo by sa mohol oprieť a obec musí zaplatiť. Obec 
sa s Vodomont - Vodohospodárske stavby, a.s. chce dohodnúť na odpustení príslušenstva. 
Starosta jednal s VÚB, a.s., za účelom poskytnutia úveru. Obci bol poskytnutý úver vo výške 
99 558,76 €, mesačná splátka cca. 1 687 €, na 5 rokov (zaplatený úrok 900,-€). Poslankyňa 
Mgr. Adriana Kušíková, PhD. oslovila Tatra banku, a.s., kde jej bolo oznámené, že ponuka 
VÚB je výhodná a zo strany Tatra banky, a.s. obec lepšiu ponuku, bohužiaľ, nedostane. 
Referentka obce p. Molnárová oslovila finančného poradcu, ktorý takisto zhodnotil, že 
ponuka VÚB je pre obec výhodná. Starosta informoval, že v prípade nezaplatenia hrozí obci 
nútená správa. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke hlasovalo o čerpaní úveru poskytnutého VÚB bankou, a.s. 
nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 
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K bodu 5. 

Diskusia 

• Osvetlenie - ponuka od p. Romana Bartalského ohľadom verejného osvetlenia (pracuje 
pre spoločnosť „ZG Lighting Czech Republic s.r.o.“) – pre obec bola vypracovaná 
cenová ponuka. Na energiách sa neušetrí, ale intenzita osvetlenia je silnejšia + 
v priebehu dňa je možné ju regulovať (možná úspora energie). Starosta si nie je istý, či 
je v momentálnej situácii vhodné riešiť verejné osvetlenie. Starosta sa p. Bartalskému 
vyjadrí, že ponuka je výhodná, ale momentálne obec verejné osvetlenie riešiť nebude 
(možno o 3 mesiace – podľa vývoja situácie „Covid 19“). Rieši sa aj osvetlenie pre 
lokalitu Pod zámkom a autobusová zastávka. 

• Škôlka -  na účte boli financie za projekt z eurofondov, obec zväčšila blok ihriska (s 
oplotením), keďže je aj viac detí. 

• Obecné potraviny – inventúra sa nerobila, potravinám sa teraz začalo dariť, poslanec 
Martinkovič z vlastných finančných prostriedkov zakúpil pre obecné potraviny žiarič 
na ničenie baktérií. 

• Ponuka na meranie rýchlosti („radar“) – momentálne obec na to nemá peniaze a asi to 
ani nepotrebuje. 

• GDPR – kontrolórka obce sa informovala ohľadom preškolenia referentiek 
v problematike GDPR. Starosta informoval, že boli preškolené spoločnosťou 
špecializujúcou sa na túto oblasť a mesačne jej obec platí cca 16,-€, pričom 
spoločnosť zabezpečuje aktualizáciu informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


