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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: 07.07.2021 o 19:00 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, určenie 

návrhovej komisie   

3) Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

4) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 

5) Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 

6) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

7) Použitie rezervného fondu 

8) II. zmena rozpočtu 

9) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Borinka na II. polrok 2021 

10) Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 30.3.2021 

11) Schválenie VZN o určení dotácie na prevádzku MŠ Borinka  

12) Návrh VZN o sankciách za porušenie stavebného zákona 

13) Veci majetkové 

14) Diskusia    

 

 
 

 

 

 

 



Zápisnica č.23/07/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného dňa 

07.07.2021 vo „veľkej“ zasadačke Obecného úradu v Borinke 

  Strana 3 
 

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 členov Návrhovej komisie poslancov: Ing. arch. 
Štefan Vrabec a Ing. Martina Nespalu: 

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

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. 23/07/2021 poslancov: Ing. arch. 
Štefan Vrabec a Andrej Halinár:  

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 

Hlavná kontrolórka zhodnotila, že boli splnené všetky body z predchádzajúceho zasadnutia  
 

K bodu 4. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 
 
Kontrolórka oboznámila OZ so svojim stanoviskom k záverečnému účtu za rok 2020 (príloha 
č.1). Kontrolórka zároveň upozorňuje, že je nutné urobiť ďalšie opatrenie (zatvoriť potraviny 
v nedeľu) prípadne nájsť nového nájomcu pre prevádzku potravín nakoľko obec stále 
finančne podporuje potraviny. Návrh kontrolórky zatvoriť potraviny v nedeľu kedy je obrat 
potravín najnižší bol starostom odobrený a v nedeľu 18.7 a potom každú ďalšiu nedeľu budú 
potraviny už zatvorené.  
 
K bodu 5. 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 
 
Kontrolórka obce Borinka oboznámila  OZ so správu nezávislého audítora  (príloha č.2)  

 
K bodu 6. 
 
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 
 
Hlavná kontrolórka oboznámila OZ so záverečným účtom za rok 2020 a celoročným 
hospodárením. (príloha č.3)  
 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 
 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
K bodu 7. 
 
Použitie rezervného fondu 
 
Kontrolórka odporučila  použiť zostatok finančných operácií v sume 83.239,80 EUR na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 83.239,80 EUR. Financie z rezervného fondu budú použité 
na financovanie projektovej dokumentácie, nákup vozidla a nákup klimatizácie do Materskej 
školy.  
 

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. 
 
II. zmena programového rozpočtu 
 
Kontrolórka oboznámila OZ s II. zmenou rozpočtu. (príloha č.4)  
 
 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 
 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 9.  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Borinka na II. polrok 2021 
 
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Borinka na II. polrok 2021. Návrh bol riadne zverejnený a poslancami 
nepripomienkovaný.  
 
 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 
Výsledok hlasovania 
 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 10. 
 
Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 30.3.2021 
 
Kontrolórka oboznámila OZ , že plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ako celok, bolo 
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021. (príloha č.5)  
 
K bodu 11. 
 
Schválenie VZN o určení dotácie na prevádzku MŠ Borinka  
 
OZ schválilo VZN o určení dotácie na prevádzku MŠ Borinka  
 
 

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 
 
Návrh VZN o sankciách za porušenie stavebného zákona 
 
OZ prerokovalo návrh VZN o sankciách za porušenie stavebného zákona, ktorého potrebu 
vysvetlil poslanec Ing. arch. Štefan Vrabec. Hlavným účelom schválenia VZN je zamedziť 
čiernym stavbám v obci Borinka. 
 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 
Proti:                                                 0 
Zdržal sa:                                          0 
Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 13 
 
Veci majetkové 
 
Starosta ozrejmil OZ potrebu prenajať obecné pozemky p.č. 1039, 1040, 1043, 1041/1, 
1042/1, 1045/1, 1046/1, 1049/4 a kabínu p.č. 1048/12 FK Borinka nakoľko obec sa nestíha 
starať o tieto priestory. Poslanci zobrali na vedomie a súhlasia so zámerom a žiadajú 
prepracovať a vyšpecifikovať nájomnú zmluvu.  
 
K bodu 14 
 
Diskusia:  
Pán Karol Mihalský sa prihlásil o slovo, poukázal na životné prostredie v našej obci. 
Vysvetlil, že dal na prieskum vodu z potoka a z výsledkov bolo potvrdené, že sa vo vode 
nachádza baktéria escherichia coli (E.coli),  ktorá pochádza z fekálií, čiže toto potvrdzuje, že 
do potoka sú vypúšťané žumpy. Taktiež poukázal na spaľovanie záhradného odpadu a iného 
odpadu. Je potrebné túto situáciu riešiť, ochrana životného prostredia je celosvetový trend 
a musíme si na naše životné prostredie dávať pozor. 
 
 
 
 
 

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


