Zápisnica
č. 18/11/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného
dňa 06.11.2020 vo „veľkej“ zasadačke Obecného úradu v Borinke

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta: Miroslav Paulen
Poslanci: Ing. Martin Nespala, Ing. arch. Štefan Vrabec, Mgr. Adriana Kušíková PhD., Pavol
Martinkovič, Andrej Halinár
Pracovníčky OcÚ: Linda Molnárová, Silvia Pinkavová
Ostatní prítomní: verejnosť,

Začiatok zasadnutia: 06.11.2020 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) Voľba hlavného kontrolóra
5) Prerokovanie stočného SUNNY RESIDENCE
6) Prerokovanie odpredaja pozemku Západ.Distribučnej pod trafostanicou p.č.:964/3
7) Schválenie nájomnej zmluvy manželov Tomášikových
8) Návrh k dodatku k VZN č. 6/2019 (TKO)
9) Odvolanie a pridanie člena do komisie „životného prostredia“
10) Informácie o postupoch: Vodomont Šaľa, pozemok ŠPÚ, sklady CO.
11) Diskusia

K bodu 1.
Zahájenie zasadnutia OZ
Starosta privítal všetkých prítomných, poslancom predložil prezenčnú listinu. Následne
prečítal program zasadnutia OZ.
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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 pracovníčku OcÚ.: Lindu
Molnárovú, 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. 18/11/2020 poslancov: Pavol
Martinkovič a Andrej Halinár, nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

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

5
0
0
0

K bodu 3.
Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta sa vyjadril k niektorým prejednaným bodom programu predchádzajúceho
zasadnutia:
Starosta informoval poslancov o odoslanej objednávke na vypracovanie „Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ a o vypracovanom dotazníku, ktorý občania obdržia
v novinách a možnosti vyplniť ho online na stránke obce. Ďalej informoval o vypracovaní
geometrického plánu na ČOV, postupnom oslovovaní vlastníkov pozemkov pod ČOV
a projekte na vybudovanie zberného dvora v miestach pri ČOV. Ďalej informoval, že sa bude
v priebehu 46. týždňa opravovať cesta vo „Volavci“.
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K bodu 4.
Voľba hlavného kontrolóra
Starosta informoval, že sa s poslancami, ako mandátová komisia, stretli v priebehu týždňa
pred termínom voľby hlavného kontrolóra obce, otvorili obálky s prihláškami kandidátov a
overili splnenie požadovaných podmienok, pre zaradenie kandidátov do výberového konania.
Starosta následne prečítal, ako bude prebiehať samotná voľba hlavného kontrolóra obce,
informoval, že je možná dobrovoľná prezentácia prítomných kandidátov. Poslancom boli
následne rozdané obálky s hlasovacími lístkami. Starosta prečítal mená kandidátov podľa
dátumu prijatia prihlášky: 1. Ing. Katarína Tomkovičová, 2. Monika Šteflovičová
(neprítomná), a následne prebehla prezentácia prítomnej kandidátky. Potom nasledovalo tajné
hlasovanie poslancov OZ, starosta vyzval referentky obecného úradu – p. L.Molnárovú, p.
S.Pinkavovú a p.Romana Píra (za verejnosť), pre kontrolu platnosti hlasovacích lístkov a
sčítanie hlasov.
Starosta skonštatoval, že v 1. kole bola zvolená Ing. Katarína Tomkovičová v pomere 5:0, 2.
kolo voľby nie je potrebné a voľba hlavného kontrolóra obce prebehla v súlade so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo v Borinke tajnou voľbou hlasovalo nasledovne:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 5
Výsledok hlasovania:
Počet platných hlasov v prospech jednotlivých kandidátov:
Za:
Ing. Katarína Tomkovičová:5
Mgr. Monika Šteflovičová: 0

K bodu 5.
Prerokovanie stočného SUNNY RESIDENCE
OZ po prejednaní všetkých skutočností schválilo pre oblasť SUNNY RESIDENCE fakturáciu
stočného priamo na obyvateľov a vlastníkov domov od 3.2.2017 na základe podkladov od p.
Jágerského.
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

Výsledok hlasovania
Prítomní poslanci :

5

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

5
0
0
0
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K bodu 6.
Prerokovanie odpredaja pozemku Západ.Distribučnej pod trafostanicou p.č.:964/3
Starosta oboznámil poslancov, že Západoslovenská Distribučná podala žiadosť o odkúpenie
pozemku pod trafostanicou čo je 15m2, z p.č. 964/3, k.ú. Borinka, LV: 870, ktorý je vo
vlastníctve obce. Poslanci sa dohodli na odpredaní 15m2 pod trafostanicou za sumu 1125€
(75€/m2) bez znaleckého posudku, predaj na osobitný zreteľ. Zmluva nadobúda platnosť 15
dní od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Výsledok hlasovania
Prítomní poslanci :

5

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

5
0
0
0

K bodu 7.
Schválenie nájomnej zmluvy manželov Tomášikových
Poslanci boli oboznámení so zmluvou na prenájom obecného pozemku p.č. 352/1, k.ú.:
Borinka, ktorú nechal vypracovať p. Tomašík. Zmluva bola vypracovaná podľa dohody z OZ
zápisnica 17/09/2020 (sekcia diskusia). Poslanci odsúhlasili dlhodobý prenájom pozemku
p.č.: 352/1, k.ú. Borinka, LV: 740, výmera 1453m2 . Parcela bude prenajatá na 50 rokov za
740€ za celé nájomné obdobie.
Výsledok hlasovania
Prítomní poslanci :

5

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

5
0
0
0

K bodu 8.
Návrh k dodatku k VZN č. 6/2019 (TKO)
Starosta oboznámil poslancov s nutnosťou schváliť Dodatok č.1 k VZN č.6/2019 nakoľko
obec musí od januára 2021 zabezpečovať zber kuchynského odpadu. Poslanci budú Návrh
dodatku č.1 k VZN č.6/2019 pripomienkovať. Návrh poslanca .A.Halinára je zohľadniť zľavu
pre dôchodcov, poslankyňa A.Kušíková prepracovať ceny za TKO a ďalšie návrhy bude
zasielať písomne na OcÚ.
Prítomní poslanci :

5
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K bodu 9.
Odvolanie a pridanie členov v komisií „životného prostredia“.
OZ odvoláva z komisie „životného prostredia“ Juraja Salvu
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

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

5
0
0
0

OZ menuje do komisie „životného prostredia“ pani Moniku Šalingovú Klimentovú
Prítomní poslanci na hlasovaní:

5

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

5
0
0
0

K bodu 10.
Informácie o postupoch : Vodomont Šaľa, pozemok ŠPÚ, sklady CO.
Vodomont Šaľa – starosta oboznámil OZ, že preveruje možnosť úhrady istiny vo výške
99.581,76€ priamo z účtu obce a požiadať banku o bezúčelový úver na chod obce.
Pozemok ŠPÚ – obec zašle list o jednaní o kúpe pozemku a predloženie znaleckého posudku,
ktorý dala obec vypracovať na tento pozemok.
Sklady CO. – MINV. doručilo obci list so žiadosťou o vyjadrenie či obec má záujem o
odplatnom prevode budov CO sklady. Obec zašle kladné stanovisko k odplatnému prevodu
budov CO skladov.
K bodu 11.
Diskusia
Starosta oznámil, že dočasne sa zriadi zberné miesto pod Pajštúnskym rinkom kde môžu
obyvatelia nosiť separovaný zber keď im bude doma zavadzať.

Overovateľ
Pavol Martinkovič

Overovateľ
Andrej Halinár

Zapisovateľka
Linda Molnárová
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