
 

UZNESENIE 

č. 241/6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Borinke 

konaného dňa 06.06.2022 

k bodu č. 2  programu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

 

 

zvolilo 

za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslanca: 

Ing. arch. Štefana Vrabca 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  3 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní: 2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

 

 

 

Podpis starostu obce:                     

      

 

      Miroslav Paulen 

 

Podpis overovateľov: 

                         
      Andrej Halinár     Pavol Martinkovič 

        overovateľ           overovateľ  

 

 

 



 

UZNESENIE 

č. 242/6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Borinke 

konaného dňa 06.06.2022 

k bodu č. 2 programu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

 

 

zvolilo 

za členov overovacej komisie obecného zastupiteľstva poslancov: Pavla 

Martinkoviča a A. Halinára 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: 3 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní: 2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

  

 

 

Podpis starostu obce:   

   
     

      Miroslav Paulen 

 

Podpis overovateľov:  

       

                         
      Andrej Halinár     Pavol Martinkovič 

        overovateľ           overovateľ  

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE 

č. 243/6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Borinke 

konaného dňa 06.06.2022 

k bodu č. 3 programu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

 

berie na vedomie 

informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: 3 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní: 2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

 

 

Podpis starostu obce:       

                  
 

      Miroslav Paulen 

 

Podpis overovateľov:  

 

 

                         
      Andrej Halinár     Pavol Martinkovič 

        overovateľ           overovateľ  

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE 

č. 244/6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Borinke 

konaného dňa 06.06.2022 

k bodu č. 4 programu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

1) berie na vedomie 

a) súhrn a vyhodnotenie prerokovania návrhu Zadania pre Územný plán obce 

Borinka 

b) stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, č. j. 

OU-BA-OVBP3-2022/8442 zo dňa 25.5.2022 

2) schvaľuje  

zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Borinka v znení dokumentu 

„Územný plán obce Borinka, Zadanie, Upravený text pre prerokovaní, 

december 2021“  

3) žiada starostu obce Borinka pokračovať v obstarávaní Územného plánu obce 

Borinka na podklade schváleného Zadania pre vypracovanie Územného plánu 

obce Borinka v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: 3 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní: 2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

Podpis starostu obce:       

  
 

      Miroslav Paulen 

 

Podpis overovateľov:  

                         
      Andrej Halinár     Pavol Martinkovič 

        overovateľ           overovateľ  



 

UZNESENIE 

č. 245/6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Borinke 

konaného dňa 06.06.2022 

k bodu č. 5 programu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

neschvaľuje  

žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre pána L. Valenta na p.č. 350/3 

a p.č. 350/4 zapísaných na LV: 870 k.ú. Borinka  

 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: 0 

proti: 3 

zdržal sa: 0 

neprítomní: 2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

Podpis starostu obce:       

                                                             
 

      Miroslav Paulen 

 

Podpis overovateľov:  

 

 

                         
      Andrej Halinár     Pavol Martinkovič 

        overovateľ           overovateľ  


