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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 

Hlavný kontrolór: Ing. Katarína Tomkovičová 

Referent OcÚ: Linda Molnárová, Silvia Pinkavová  

Ostatní prítomní: verejnosť 

 

Začiatok zasadnutia: 30.11.2020 o 20:30 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 na zmenu rozpočtu č.2 
5) Schválenie úveru od bankovej inštitúcie  
6) Prerokovanie žiadosti p. Nespalu o prenájom parcely č. 350/3 
7) Prerokovanie nájomnej zmluvy p. M. Baranovej k p. č. 1036 vo futbalovom ihrisku 
8) Pripomienky k návrhu k dodatku č. 1 VZN č. 6/2019 
9) 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 poslanca: Ing. arch. Štefan 
Vrabec, 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. 19/11/2020 poslancov: Mgr. 
Adriana Kušíková, PhD. a Andrej Halinár, nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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Starosta navrhol doplnenie programu a stiahnutie bodov 6,7,8 programu. Obecné 
zastupiteľstvo v Borinke schválilo doplnenie bodu do programu – Zrušenie uznesenia č. 
121/04/2020 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. a stiahnutie bodov 6,7,8 programu – 
presunutie prerokovania na nasledujúce zasadnutie OZ.  

Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo zmenu programu nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

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

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke sa následne riadilo programom: 

1) Zahájenie zasadnutia OZ 
2) Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice   
3) Kontrola plnenia bodov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
4) Zrušenie uznesenia č. 121/04/2020 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) Návrh na zmenu rozpočtu č.2 
6) Schválenie úveru od bankovej inštitúcie  
7) Diskusia    

 

K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov a uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta sa vyjadril k niektorým prejednaným bodom programu predchádzajúceho 
zasadnutia: 

Skonštatoval, že voľba hlavného kontrolóra prebehla v súlade so zákonom, Prerokovanie 
stočného so Sunny residence – vznikla vzájomná dohoda takmer so všetkými, stočné sa bude 
účtovať 2 roky spätne. Predaj pozemku Západoslovenskej energetike pod trafostanicou – 
kúpna zmluva je už podpísaná. Nájomná zmluva s manželmi Tomášikovými – zmluva bude 
podpísaná 30.11.2020. Návrh dodatku VZN o komunálnych odpadoch – návrh je pripravený, 
ďalšie skutočnosti sa prerokujú ešte na komisiách. Odvolanie/pridanie člena do „životnej“ 
komisie – prebehlo v súlade. Vodomont -  VÚB, ktorá bola navrhnutá Vodomontom, trvá na 
dohode, pozemok ŠPÚ a  „CO“ sklady – zatiaľ bez zmeny. 

Obecné zastupiteľstvo o kontrole plnení uznesení hlasovalo 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 4. 

Zrušenie uznesenia č. 121/04/2020 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, že VÚB nedokáže poskytnúť obci úver (trvá na vzájomnej dohode 
s Vodomontom) a navrhol zrušenie uznesenia, ktorým bolo predchádzajúce čerpanie úveru od 
VÚB schválené. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za zrušenie uznesenia nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 
Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
 
K bodu 5. 

Návrh na zmenu rozpočtu č.2 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za zmenu rozpočtu č. 2 predloženú starostom nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania  
Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
 
K bodu 6. 
 
Schválenie úveru od bankovej inštitúcie  
 
Obec potrebuje čerpanie úveru pre splnenie povinnosti právoplatného a vykonateľného 
rozhodnutia – úhrada pohľadávky v právnej veci žalobcu: Vodomont - Vodohospodárske 
stavby, a.s. od inej bankovej inštitúcie. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za schválenie čerpania úveru od bankovej inštitúcie 
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 7. 
 
Diskusia 
 

- Poslankyňa Mgr. Adriana Kušíková, PhD., informovala o dotazníku, ktorý by občania 
mohli vyplniť a ktorý by sa stal podkladom pre rozvoj obce, aby mala obec čo najviac 
informácií.  

link: https://www.obecborinka.sk/dokumenty/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja 
 

- Starosta informoval, že nasledujúce zasadnutie OZ by sa predbežne malo konať 
16.12.2020. 

 
Starosta ukončil zasadnutie. 
 
 
 

 

 
Mgr. Adriana Kušíková, PhD.               Andrej Halinár                Ing. arch. Štefan Vrabec 
                overovateľ                                     overovateľ                                zapisovateľ 

 
 


