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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: 16.12.2020 o 19:30 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) Informácia a prezentácia firmy BRANTNER k verejnému osvetleniu, cenová ponuka 
5) Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 
6) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 a informácia na roky 2022 a 2023 
7) Dodatok k zmluve s MV SR ohľadom pozemkov pod CO skladmi 
8) Schválenie VZN č. 1/2020 
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 v Borinke určilo za overovateľov zápisnice č. 20/12/2020 poslancov: 
Pavol Martinkovič a Ing. Martin Nespala, nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borinke zvolilo za člena Návrhovej komisie poslanca Ing. arch. 
Štefana Vrabca: 

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 a uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta sa vyjadril k niektorým prejednaným bodom programu predchádzajúceho 
zasadnutia: 

Návrh zmeny rozpočtu – zmeny rozpočtu boli zapracované a úloha bola splnená. Obec 
ukončila spoluprácu s VÚB, a.s. a úver obci poskytne Primabanka, a.s. – finančná čiastka už 
bola poukázaná na účet obce a tá ho následne zaslala Vodomontu. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení a 
hlasovalo nasledovne: 
 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 
Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 

 

K bodu 4. 

Informácia a prezentácia firmy BRANTNER k verejnému osvetleniu, cenová ponuka 

Starosta informoval, že tento bod bude presunutý do ďalšieho zastupiteľstva, nakoľko sa 
porada OZ predĺžila a predstaviteľ spomínanej firmy už musel odísť. Bod bol presunutý do 
ďaľšieho programu OZ. 

 
 
K bodu 5. 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 

Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko a odporúča daný rozpočet schváliť. Ďalej 
odporúča nezvyšovať nevyhnutné výdavky. Informovala, že na ďalšom zasadnutí OZ predloží 
plán kontrolnej činnosti.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 

OZ 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 6. 
 
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 a informácia na roky 2022 a 2023 
  
Obecné zastupiteľstvo v Borinke schvaľuje rozpočet obce Borinka na rok 2021.  

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania  
Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Borinke berie na vedomie viacročný rozpočet obce Borinka na roky 
2021 a 2023.  
 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

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

 
 
K bodu 7. 
 
Dodatok k zmluve s MV SR ohľadom pozemkov pod CO skladmi 
 
Starosta informoval, že na obci bol zo strany ministerstva zaslaný návrh dodatku zmluvy 
o prenájom pozemkov pod CO skladmi (kvôli dátumom, zmluva sa predlžuje). 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve 
uzatvorenej dňa 22.11.2019 medzi obcou Borinka ako prenajímateľom a SR v zastúpení MV 
SR ako nájomcom. 

Obecné zastupiteľstvo 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 8. 
 
Schválenie VZN č. 1/2020 
 
Poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec podal pozmeňujúci návrh – zapracovanie zníženia cien za 
komunálny odpad (oproti návrhu komisie „životného prostredia“) a ceny za BRKO iba 6€. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady . 

OZ hlasovalo nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania  
Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 9. 
 
Diskusia 
 
-Starosta informoval o rokovaní s bankami ohľadom úveru obce.  
-Informoval, že obec požiadala o dotácie z environmentálnych fondov (eurofondy) na 
rekonštrukciu čističky odpadových vôd - stavebné povolenie je už vydané. Obec požiadala o 
dotáciu na traktor a multikáru (účel je odstraňovanie odpadu). 
-Starosta ukázal projekt (štúdiu) na zberný dvor 
-Informoval, že boli opravené výtlky na ceste hore Volavcom, vypracováva sa projekt na 
cyklotrasu. 
 
Starosta ukončil zasadnutie. 
 
 
 

 

 

 

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


