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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, hlavná kontrolórka Ing. K.Tomkovičová  

 

Začiatok zasadnutia: 05.05.2021 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) Výber spracovateľa konceptu a návrhu riešenia ÚP obce Borinka  

5) Návrh na zmenu rozpočtu č.1 

6) Plán kontroly hlavnej kontrolórky  

7) Správa z kontroly z podnikateľskej činnosti obce za rok 2020 

8) Schválenie rokovacieho poriadku OZ 

9) Žiadosť p. Kováča o odkúpenie obecného pozemku p. č. 275/2, LV. 238 

10) Žiadosť p. Lisej o prevode obecného pozemku p. č. 246, LV 870 

11) 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.  

Obecné zastupiteľstvo v Borinke zvolilo za člena Návrhovej komisie poslancov: Ing. arch. 
Štefan Vrabec a Pavol Martinkovič: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 
 

Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Návrhová komisia požiadala o odstránenie 8 bodu z programu a posunúť ostatné body podľa 
číselného poradia  

1) Zahájenie zasadnutia OZ 

2) Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice   

3) Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

4) Výber spracovateľa konceptu a návrhu riešenia ÚP obce Borinka  

5) Návrh na zmenu rozpočtu č.1 

6) Plán kontroly hlavnej kontrolórky  

7) Správa z kontroly z podnikateľskej činnosti obce za rok 2020 

8) Žiadosť p. Kováča o odkúpenie obecného pozemku p. č. 275/2, LV. 238 

9) Žiadosť p. Lisej o prevode obecného pozemku p. č. 246, LV 870 

10) Diskusia    

 

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 
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Obecné zastupiteľstvo v Borinke určilo za zapisovateľa zápisnice pracovníčku OcÚ.: Lindu 
Molnárovú, 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. 21/05/2021 poslancov: Ing. arch. 
Štefan Vrabec a Pavol Martinkovič:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

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

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

Hlavná kontrolórka zhodnotila, že boli splnené všetky body z predchádzajúceho zasadnutia 
(príloha č.1)   
 

K bodu 4. 

Výber spracovateľa konceptu a návrhu riešenia ÚP obce Borinka  
Starosta oboznámil poslancov, že do výzvy na predkladanie ponúk na spracovateľa konceptu 
a návrhu riešenia ÚP obce Borinka sa prihlásila len jedna spoločnosť a to SB PARTNERS, 
s.r.o., ktorej ponuka na spracovanie konceptu a návrhu riešenia UP obce Borinka je v hodnote 
31.700 € bez DPH. So spoločnosťou bude uzatvorená zmluva v najbližších dňoch.  
 
K bodu 5. 

Návrh na zmenu rozpočtu č.1 
 
Kontrolórka obce Borinka predstavila poslancom „Návrh zmeny rozpočtu č. 1“ (príloha č.2)  

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 6. 
 
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce  
 
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce Borinka na I. polrok 2021 (príloha č.3)  
 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 
 
K bodu 7. 
 
Správa z kontroly z podnikateľskej činnosti obce za rok 2020 
 
Kontrolórka navrhla prijať opatrenia na zamedzenie vyššej straty obecných potravín, a to 
znížením mzdy pracovníčkam a zvýšením marže obchodu. Starosta potvrdil, že tieto opatrenia 
vykonal. Ďalej navrhuje kontrolórka zníženie počtu zamestnancov a po inventúre ktorá 
prebehne 30.6.2021 sa zhodnotí ďalší postup. 
 
 
K bodu 8. 
 
Žiadosť p. Kováča o odkúpenie obecného pozemku p. č. 275/2, LV. 238 
 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Kováča. Starosta predniesol svoj postoj 
k žiadosti ku ktorej sa prikláňa z dôvodu, že zo získaných peňazí by obec mohla vysporiadať 
pozemky v iných nevyriešených oblastiach obci Borinka. 
OZ sa vyjadrilo, že nech obec ešte radšej počká s vyjadrením, do času schválenia nového ÚP, 
ak by bolo v ňom potrebné touto parcelou viesť inžinierske siete alebo komunikácie.  
 
 
K bodu 9.  
 
Žiadosť p. Lisej o prevode obecného pozemku p. č. 246, LV 870 
 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou pani Lisej, ktorá žiada previesť p. 246 na jej 
osobu na základe tvrdenia, že túto parcelu odkúpila od obce za starostu p. Pokorného. 
Nakoľko pani Lisá nevie dokázať kúpu parcely a ani v archíve obce Borinka neboli nájdené 
doklady, ktoré by kúpu a vyplatenie potvrdzovali, OZ navrhlo, aby starosta vyvolal ďaľšie 
rokovanie so žiadateľkou. OZ odporučilo ešte raz prejsť archív obce, prípadne aby žiadateľka 
požiadala Slovenskú poštu, či nemá vo svojom archíve, doklad o tomto uvádzanom prevode. 
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K bodu 10. 
 
Diskusia: 
 

- Starosta oboznámil poslancov, že poskytneme spoločnosti Wydrex priestory obecnej 
ČOV za účelom štúdie a výskumu spracovania odpadových vôd novou technológiou. 
So spoločnosťou uzatvorí obec zmluvu o spolupráci.  

- Starosta ďalej oboznámil o pojednávaní na Okresnom súde v Malackách, ktoré sa 
uskutoční 13.5.2021 a na ktorom nás bude zastupovať právnička obce Borinka - spor o 
úroky z omeškania (cca. 450 000 Eur) v prospech spoločnosti Vodomont Šaľa. 

- Starosta ďalej spomenul, že bude nutné riešiť vysporiadanie pozemkov pod obecnou 
ČOV a že podnikne ďaľšie kroky s právničkou obce Borinka. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Overovateľ    Overovateľ     Zapisovateľka 
Ing. arch. Štefan Vrabec  Pavol Martinkovič       Linda Molnárová 








