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č. 16/06/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Starosta:  Miroslav Paulen 

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

Ostatní prítomní: verejnosť, Linda Molnárová, Oľga Bajteková 

 

Začiatok zasadnutia: 19.06.2020 o 17:00 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020 
5. Vytvorenie účelovo určeného peňažného fondu v obci  
6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019 a Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu obce za rok 2019 
7. Zmena člena Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, 

kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu 
8. Rokovací poriadok – prerokovanie / pripomienkovanie  
9. Zmena rozpočtu – prerokovanie a schválenie 
10. Zníženie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky 
11. Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce 
12. Informácia o postupe pri žiadostiach na výrub stromov 
13. Návrh na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
14. Výber spracovateľa „Prieskumov a Rozborov pre územný plán obce“ 
15. Prerokovanie postupu pri prenájme priestorov bývalého „Bufetu“ 
16. 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:      5 

Výsledok hlasovania 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke určilo za zapisovateľa zápisnice pracovníčku OcÚ.: Lindu 
Molnárovú, 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. 16/06/2020 poslancov: Ing. arch. 
Štefan Vrabec a Ing. Martin Nespala, 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 sa vyjadril k niektorým prejednaným bodom programu predchádzajúceho zasadnutia: 

Starosta informoval poslancov o predschválení úveru, ktorým sa má vyplatiť prehraný 
súdny spor medzi Obcou Borinka a Vodomont – Vodohospodárske stavby a.s.,  
VÚB banka a.s. čaká na dohodu o zmierení medzi vyššie spomínanými stranami, táto dohoda 
je potrebná na vyplatenie úveru Obci Borinka.  
 

 

 

K bodu 4. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2020  

Starosta oboznámil poslancov v neprítomnosti hlavnej kontrolórky s jej návrhom plánu na 
kontrolnú činnosť obce Borinka na II. polrok 2020  
 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke berie na vedomie  

Prítomní poslanci :      5 

 

K bodu 5. 

Vytvorenie účelovo určeného peňažného fondu v obci  

Starosta oboznámil poslancov s potrebou vytvorenia peňažného fondu na investície do 
rozvoja a zhodnotenie majetku obce do ktorého sa bude odvádzať  90% z prebytku 
z hospodárenia za minulý rok a zvyšných 10% na rezervný fond.  
Poslanci sa zhodli na názve fondu  ako „ Peňažný fond obce Borinka účelovo určený na 
rozvojové projekty a aktivity“.  

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 6. 
 
Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019 a Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k Záverečnému účtu obce za rok 2019  
 
Starosta predstavil v neprítomnosti hlavnej kontrolórky správu k Záverečnému účtu obce 
Borinka za rok 2019 a Stanovisko Hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Borinka za 
rok 2019  
 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke schvaľuje bez výhrad   

Prítomní poslanci :      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
K bodu 7. 
 
Zmena člena Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, 
kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu. 
 
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o odvolaní členky „Komisie ochrany životného prostredia 
a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu“  Ing. Ľuby 
Tomášikovej a prijatí novej členky Bc. Zuzany Papp. Poslankyňa A. Kušíková oboznámila 
všetkých, že bude prínosom do komisie nakoľko je grafická dizajnérka a môže pomôcť 
s propagáciou obce.  
  
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

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

Rokovací poriadok – prerokovanie /pripomienkovanie 
 
Po oboznámení s návrhom rokovacieho poriadku bol návrh bez pripomienok jednohlasne 
schválený.   
 
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 9.  
 

Zmena rozpočtu č.1 – prerokovanie a schválenie 
 
Účtovníčka obce pani Oľga Bajteková predniesla zmenu rozpočtu č. 1 . Príjmová 
a výdavková časť sa upravovala podľa čerpania rozpočtu.  
 

                          Schválený                  zmena rozpočtu č. 1            

BP             859 745  821 177 

BV            750 782  714 947 

KP                        0                                         0 

KV             102 000                            102 000 

FOP                      0                              127 896 

FOV                      0                                  8 435 

 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
K bodu 10. 
 
Zníženie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky 
 
Na základe žiadosti hlavnej kontrolórky bol na zastupiteľstve prehodnotený jej  pracovný 
úväzok a znížený zo 40% na 25% pracovný úväzok.  
 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
K bodu 11. 
 
Prerokovanie platu starostu obce 
 
Po roku a pol pôsobenia starostu od jeho zvolenia bol prehodnotený jeho plat a zvýšený 
o 10% . 
 
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 12. 
 
Informácia o postupe pri žiadostiach na výrub stromov 
 
Poslankyňa A. Kušíková požaduje zverejňovať žiadosti o výrub stromov, odvolávajúca sa na 
zákon 543/2002 Z. z. . Starosta a pracovníčka OcÚ  L.Molnárová prisľúbili preveriť postup 
podľa platnej legislatívy a následne informovať OZ ako bude  v tejto veci postupovať.  Tento 
bod zastupiteľstva bude posunutý na ďalšie zastupiteľstvo.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Borinke berie na vedomie  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

 

K bodu 13. 

Návrh na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Zastupiteľstvo sa zhodlo na nutnosti vypracovať tento program. Prípravné práce a návrhy na 
zapracovanie do programu navrhne každá komisia po svojom samostatnom zasadnutí. Tieto 
návrhy a pripomienky budú zapracované vybranou spoločnosťou do programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Borinka.  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

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

 

K bodu 14. 

Výber spracovateľa „Prieskumov a Rozborov pre územný plán obce“ 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo, že po vyhlásení výberového konania na spracovateľa pre 
Prieskum a Rozbor pre územný plán obce bola obci doručená len jedna cenová ponuka a to od 
spoločnosti SB PARTNERS, s.r.o. a týmto bola menovaná firma vybraná za spracovateľa.  

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 15. 

Prerokovanie postupu pri prenájme priestorov bývalého „Bufetu“ 

Zastupiteľstvo sa zhodlo, že  Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-
prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného 
poriadku a ochrany verejného záujmu pripraví postup a podmienky pre prenájom 
priestorov bývalého „Bufetu“ , a s týmito nás oboznámi predseda tejto komisie poslanec M. 
Nespala po vypracovaní na najbližšom zastupiteľstve. 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 

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

• zástupcovia FK Borinka predložili na  „Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, 
financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s 
majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu“  návrh cenníka 
nákladov na prevádzku a cenníka prenájmu futbalového ihriska.  Obecné 
zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že je nutné rokovať s majiteľmi pozemkov pod 
futbalovým ihriskom za účelom uzatvorenia zmluvy o užívaní resp. iných možných 
alternatív a následne bude môcť znova byť otvorená diskusia s FK Borinka.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Overovateľ    Overovateľ     Zapisovateľka 
Ing.arch. Štefan Vrabec  Ing. Martin Nespala   Linda Molnárová 


