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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, Silvia Pinkavová,  

                                hlavná kontrolórka Ing. K.Tomkovičová  

 

Začiatok zasadnutia: 17.03.2022 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 návrhovej komisie,  určenie zapisovateľa 

a overovateľa zápisnice   

3) Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

4) Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

k 31.12.2020 a Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

5) Odsúhlasenie odkúpenia p. č. 909/2 k. ú. Borinka za 1€ od MHSR   

6) Schválenie zvýšenia počtu poslancov na 7 pre ďalšie volebné obdobia 

7) Schválenie kúpnopredajných zmlúv SUNNY RESIDENCE (verejné osvetlenie, 

komunikácie spevnené plochy, verejná kanalizácia a splašková kanalizácia, 

dažďová kanalizácia, kúpa pozemkov pod komunikáciami)  

8) Schválenie podmienok na verejnú súťaž na prevádzkovateľa – nájomcu 

obecných potravín  

9) Vytvorenie a schválenie kontrolnej skupiny obce Borinka pre vykonávanie 

preventívnych protipožiarnych kontrol fyzických osôb a podnikateľských 

subjektov  

10) Schválenie podmienok vykonania kontrolnej činnosti k bodu 9 Dobrovoľným 

hasičský zborom Stupava  

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 poslanca: Ing. arch. 

Štefana Vrabca 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo program zasadnutia nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke určilo za zapisovateľa zápisnice pracovníčku OcÚ.: Lindu 

Molnárovú, nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 
 

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 26/03/2022 poslancov: Ing. 

Martina Nespalu a Andreja Halinára 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 
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K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta  zhodnotil, že boli splnené okrem jedného všetky body z predchádzajúceho 

zasadnutia  

Poslanci berú na vedomie.  

 

K bodu 4. 

Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 

31.12.2020 a Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

Kontrolórka oboznámila OZ so správou z kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku k 31.12.2020 (príloha č. 1) a zároveň s ročnou správou o kontrolnej 

činnosti za rok 2021 (príloha č.2)  

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

 

K bodu 5. 

Odsúhlasenie odkúpenia p. č. 909/2 k. ú. Borinka za 1€ od MHSR   

 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo odkúpenie p. č. 909/2 k. ú. Borinka obec Borinka za 1€ od 

MHSR.  

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

K bodu 6. 

 

Schválenie zvýšenia počtu poslancov na 7 pre ďalšie volebné obdobia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre nasledovné volebné obdobia zvýšenie počtu poslancov 

z 5 na 7 poslancov.   
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Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

 

K bodu 7. 

 

Schválenie kúpnopredajných zmlúv SUNNY RESIDENCE (verejné osvetlenie, 

komunikácie spevnené plochy, verejná kanalizácia a splašková kanalizácia, 

dažďová kanalizácia, kúpa pozemkov pod komunikáciami)  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnopredajné zmluvy na verejné osvetlenie, komunikácie -

spevnené plochy, verejnú kanalizáciu a splaškovú kanalizácia, dažďovú kanalizácia a zmluvu 

na kúpu pozemkov pod komunikáciami s podmienkou o doložení  súhlasu vlastníkov p. č. 968 

k. ú. Borinka, obec Borinka.  

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh daru od LEGATOs Invest s.r.o. pre obec 

Borinka vo výške 5.000€ na účel vybudovania zastávky Pri Kapličke.   

 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

K bodu 8. 

 

Schválenie podmienok na verejnú súťaž na prevádzkovateľa – nájomcu obecných 

potravín  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže pre 

priestory prevádzky predajne potravín a príbuzného tovaru. (príloha č.3)  
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Prítomní poslanci na hlasovaní:      4 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     4 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1 (A.Kušíková) 

 

 

K bodu 9.  

 

Vytvorenie a schválenie kontrolnej skupiny obce Borinka pre vykonávanie 

preventívnych protipožiarnych kontrol fyzických osôb a podnikateľských 

subjektov  

 

Prítomná Silvia Pinkavová pracovníčka obecného úradu, oboznámila obecné zastupiteľstvo 

o potrebe vytvoriť kontrolnú skupinu obce Borinka pre vykonávanie preventívnych 

protipožiarnych kontrol fyzických osôb a podnikateľských subjektov, ktorá bude pozostávať 

z členov Dobrovoľného hasičského zboru Stupava (príloha č. 4) 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 10.  

 

Schválenie podmienok vykonania kontrolnej činnosti k bodu 9 Dobrovoľným 

hasičský zborom Stupava  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo termín 30.11.2022 ako konečný termín kedy má byť 

ukončená kontrola preventívnych protipožiarnych kontrol fyzických osôb a podnikateľských 

subjektov v celej obci Borinka.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo formu odmeny za vykonanú službu v hodnote 2000€ na 

základe objednávky a následnej fakturácie. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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Diskusia:   

 

O slovo sa prihlásil starosta s informáciou že bol kontaktovaný spoločnosťou  Vodomont Šaľa 

kde ho žiadali o stretnutie a dohodnutí ďalšieho postupu nedoriešených záležitostí medzi 

obcou Borinka a spoločnosťou Vodomont Šaľa. Prítomní poslanci súhlasili so stretnutím 

a vypracovaním zápisnice zo stretnutia na ktorom by mali byť prítomní aj právny zástupcovia 

oboch strán.  

 

O slovo sa prihlásila Linda Molnárová pracovníčka obce ktorá navrhla aby nehnuteľnosti 

napojené na studňu a verejnú kanalizáciu mali vodomer aby nedochádzalo k sporom ohľadom 

spotrebovanej a vypustenej vody do verejnej kanalizácie. Ďalej navrhla aby domácnosť, ktorá 

odoberá vodu od spoločnosti BVS a zároveň má nehnuteľnosť napojenú na studňu bola 

fakturovaná aj spotreba vody od spoločnosti BVS a studňa podľa prílohy č. 1 vyhlášky 

397/2003. Poslancami bola táto požiadavka zamietnutá.  

 

                

 

 

                  

 

 

 

 

 

Andrej Halinár   Ing. Martin Nespala   Linda Molnárová 

   overovateľ           overovateľ      zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


