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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: pracovníčka OcÚ Linda Molnárová,  

               hlavná kontrolórka Ing. K.Tomkovičová  

 

Začiatok zasadnutia: 30.05.2022 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 návrhovej komisie,  určenie zapisovateľa 

a overovateľa zápisnice   

3) Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

4) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Borinka za rok 

2021 

5) Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

6) Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2021 

7) Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2022 

8) Stanovisko k odkúpeniu CO skladov (nový znalecký posudok) 

9) Použitie rezervného fondu na havarijný stav - ČOV Borinka 

10) Použitie rezervného fondu na havarijný stav kotolne OcÚ Borinka 

11) Výsledok OVS potraviny  

12) Schválenie VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 

volebnej kampane na území obce Borinka 

13) 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:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

Odsúhlasenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Návrhová komisia požiadala o doplnenie bodov ako č. 13)  Schválenie VZN o organizácii 

miestneho referenda v obci Borinka, 14) Schválenie VZN o udržiavaní čistoty v obci 

a ochrany verejnej zelene v obci Borinka , 15) VZN o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Borinka ,  

 

1) Zahájenie zasadnutia OZ 

2) Odsúhlasenie programu, určenie návrhovej komisie,  určenie zapisovateľa 

a overovateľa zápisnice   

3) Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

4) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Borinka za rok 

2021 

5) Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

6) Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2021 

7) Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2022 a kontrola plnenia príjmov 

a výdavkov k 30.3.2022 

8) Stanovisko k odkúpeniu CO skladov (nový znalecký posudok) 

9) Použitie rezervného fondu na havarijný stav - ČOV Borinka 

10) Použitie rezervného fondu na havarijný stav kotolne OcÚ Borinka 

11) Výsledok OVS potraviny  

12) Schválenie VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 

volebnej kampane na území obce Borinka 

13) Schválenie VZN o organizácii miestneho referenda v obci Borinka 

14) Schválenie VZN o udržiavaní čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Borinka 

15) VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Borinka 

16) Diskusia                                                                          
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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. 27/05/2022 poslancov: Ing. 

Martina Nespalu, Andreja Halinára 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

 

K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

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

zastupiteľstva, bod zmluvy v Sunny Residence je v plnení.  

Poslanci berú na vedomie.  

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,  k bodu 5 a k bodu č. 6 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Borinka za rok 

2021, Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021, 

Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2021 

   

 

Hlavná kontrolórka oboznámila OZ so stanoviskom k návrhu záverečného účtu obce Borinka 

za rok 2021(príloha č. 1), taktiež prezentovala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky (príloha č. 2) a záverečný účet Obce Borinka za rok 2021 (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. 

 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2022 a kontrola plnenia príjmov a 

výdavkov k 30.3.2022 

 

Kontrolórka oboznámila OZ o plnení príjmov a výdavkov k 31.3.2022 (príloha č. 5).  

Kontrolórka upozornila na zvyšovanie všetkých cien a navrhuje urobiť opatrenia aby sa 

udržal chod obce. Ďalej predložila návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2022 (príloha č. 4)  

 

Prítomní poslanci berú na vedomie:   5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

K bodu 8. 

 

Stanovisko k odkúpeniu CO skladov (nový znalecký posudok) 

 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený nový znalecký posudok na CO sklady (príloha č. 6) . 

Obecné zastupiteľstvo dalo za úlohu starostovi napísať list MVSR so žiadosťou 

o prehodnotenie kúpnopredajnej ceny.  

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 



Zápisnica č.27/05/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného dňa 
30.05.2022 vo „veľkej“ zasadačke Obecného úradu v Borinke 

  Strana 6 
 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

K bodu 9 a k bodu 10  

 

Použitie rezervného fondu na havarijný stav – ČOV Borinka,  Použitie 

rezervného fondu na havarijný stav kotolne OcÚ Borinka 

 

Starosta oboznámil OZ s havarijným stavom ČOV (príloha č.7) a kotolne na Ocú Borinka 

a požiadal o schválenie použitia rezervného fondu na opravu a revitalizáciu havarijných 

stavov pre ČOV Borinka v sume 14.580€ a pre kotolňu OcÚ Borinka v sume 25.000€. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 11.  

 

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže na obecné potraviny 

 

Starosta oboznámil OZ s výsledkom obchodnej verejnej súťaže na potraviny do ktorej sa 

prihlásila jedna spoločnosť TOROLUX s.r.o. ktorá nesplnila podmienky súťaže a z toho 

dôvodu je nevyhovujúca. (príloha č, 8)  OZ  vyhlási nové podmienky na OVS.  (príloha č. 9). 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 12.  

 

Schválenie VZN č. 1/2022 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov v čase volebnej kampane na území obce Borinka 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2022 o vymedzení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Borinka (príloha č. 10), ktoré 

bolo riadne vyvesené, bez pripomienok. 
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Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 13 

 

Schválenie VZN č.2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Borinka 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci 

Borinka (príloha č. 11), ktoré bolo riadne vyvesené, bez pripomienok. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 14 

 

Schválenie VZN č.3/2022o udržiavaní čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci 

Borinka 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci a ochrany verejnej 

zelene v obci Borinka (príloha č. 12), ktoré bolo riadne vyvesené, bez pripomienok. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

K bodu  15 

 

Schválenie VZN č.4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Borinka 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Borinka (príloha č. 13), ktoré bolo riadne vyvesené, 

bez pripomienok. 
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Prítomní poslanci na hlasovaní:      5 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     5 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

Diskusia:   

- Bez diskusie 

 

                

                

 

 

               
 

 

Andrej Halinár   Ing. Martin Nespala   Linda Molnárová 

   overovateľ           overovateľ      zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


