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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,  

                

Začiatok zasadnutia: 06.06.2022 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) Schválenie zadania územného plánu obce Borinka 

5) Prejednanie žiadosti o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena k p.č. 

350/3 a p.č. 350/4 pre majiteľa s. č. 632 

6) Diskusia                                                                

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č.28/06/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného dňa 
06.06.2022 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 člena Návrhovej komisie poslanca: Ing. arch. 

Štefana Vrabca  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

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 (A.Kušíková, M. Nespala) 

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 (A.Kušíková, M. Nespala) 
 

Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 28/06/2022 poslancov: Pavla 

Martinkoviča a Andreja Halinára 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (A.Kušíková, M. Nespala) 
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K bodu 3. 

Kontrola plnenia bodov z predchádzajúceho zasadnutia 

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

zastupiteľstva, bod č. 8 list MVSR za CO sklady je v plnení.  

Poslanci berú na vedomie.  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

 

 

 

 

K bodu 4 

Schválenie zadania územného plánu obce Borinka   

 

Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s dôvodovou správou a informáciou o ďalšom postupe 

ohľadom územného plánu Obce Borinka (príloha č. 1). Bez pripomienok schválilo a zobralo 

na vedomie.  

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     3 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

 

 

 

K bodu 5. 

 

Prejednanie žiadosti o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena k p.č. 350/3 a p.č. 

350/4 pre majiteľa s. č. 632 

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 

pána L. Valenta (príloha č. 2). OZ nevyhovie žiadosti o zriadení vecného bremena, jedná sa 

o parcely, ktoré sú definované ako: Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - 

cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko 

a ich súčasti, a podľa § 8 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. zákon Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení cit: Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne 

komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým 

spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.  
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Prítomní poslanci na hlasovaní:        3 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     0 

Proti:                                                 3 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  2 (A.Kušíková, M. Nespala) 

 

 

Diskusia:   

- Bez diskusie 

 

                

                

 

 

               
 

 

Andrej Halinár   Pavol Martinkovič       Linda Molnárová 

   overovateľ           overovateľ      zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















