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Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Starosta:  Miroslav Paulen 

Poslanci: Mgr. Monika Šteflovičová, Ing. Martin Nespala, Mgr. Ján Bošácky, Robert Margul, 

Robert Bilený, Ivan Hromý, Jozef Pokorný 

 

Ostatní prítomní: kontrolórka obce Ing.Katarína Tomkovičová, pracovníčka Obecného 

úradu Silvia Pinkavová, predsedníčka miestnej volebnej komisie Margita 

Šmigovská, ostatná verejnosť,  

 

Začiatok zasadnutia: 28.11.202 o 15:00 hod. 

Miesto: Obecný úrad Borinka, zasadačka, Borinka 110, 900 32 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo podľa ,,Metodického návodu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16.novembra 2018 pre obce na 

zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev“ 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke sa riadilo 

nasledovným programom: 

           Slávnostná časť 

1) Zahájenie zasadnutia OZ 

2) Informácia okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obce Borinka, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 

3) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Borinka Miroslava Paulena 

4) Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Borinke 

5) Príhovor novozvoleného starostu obce Borinka 

Pracovná časť 

6) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Borinke 

7) Voľba členov návrhovej komisie na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Borinke 

8) Návrh uznesení potvrdzujúcich splnenie zákonom stanovených podmienok pre 

začatie výkonu funkcie starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Borinke vo 

volebnom období 2022-2026 

9) Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke 

10) Informácia o poverení zástupcu starostu obce Borinka 

11)  Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke 

12) Voľba predsedu a  členov Komisie na ochranu verejného záujmu Obecného 

zastupiteľstva v Borinke 

13) Prerokovanie majetkovej veci-kúpa CO skladov 

14) Návrh na určenie platu starostu Miroslava Paulena 

15) Diskusia-záver                                                        
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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.  

Informácia okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 

Borinka, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Margita Šmigovská oboznámila prítomných 

o výsledku komunálnych volieb, konaných dňa 29.10.2022 a informovala, že voľby prebehli 

podľa zákona.Za starostu obce Borinka bol zvolený Miroslav Paulen(Strana obcí a miest-

SOM Slovensko) s počtom hlasov 272 z celkového počtu hlasov 476. Za poslancov Obecného 

zastupiteľstva boli zvolení: 

Mgr. Monika Šteflovičová , nezávislá kandidátka    233 hlasov 

Mgr. Ján Bošácky, nezávislý kandidát    226 hlasov 

Róbert Bílený, Strana obcí a miest-SOM Slovensko  222 hlasov 

Ing. Martin Nespala, nezávislý kandidát    221 hlasov 

Jozef Pokorný, nezávislý kandidát     213 hlasov 

Róbert Margul, Strana obcí a miest-SOM Slovensko  210 hlasov 

Ivan Hromý, nezávislý kandidát     186 hlasov 

 

 

K bodu 3. 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu starostu obce Borinka Miroslava Paulena 

Zvolený starosta Miroslav Paulen zložil sľub starostu obce, priložil k nemu svoj podpis 

a predsedníčka volebnej komisie p. Margita Šmigovská mu odovzdala osvedčenie o zvolení a 

insígniu obce -závesný odznak s trikolórou. 
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K bodu 4. 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Borinke 

Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili sľub poslanca , priložili k nemu svoj podpis 

a od predsedníčky volebnej komisie prijali osvedčenie o zvolení. 

 

K bodu 5. 

Príhovor novozvoleného starostu obce Borinka 

Po zložení sľubu poslancov , starosta predniesol svoj príhovor. Na úvod zablahoželal 

poslancom k zvoleniu . Oznámil , že je rozbehnutých veľa projektov a podaných viacero 

žiadostí o dotácie, kde sa nám podaril jeden väčší a to , že obec Borinka dostala dotáciu 

z Environmentálneho fondu na zateplenie  materskej školy a vyjadril vieru v úspešné 

výsledky aj pri ostatných podaných žiadostiach o dotácie , hlavne Čov , ktorej rekonštrukcia 

je stále priorita a aj vybudovanie cyklotrasy. Starosta dúfa, že vzájomná spolupráca bude na 

dobrej úrovni  a svoju prácu si všetci budú plniť zodpovedne. Následne navrhol pracovné 

stretnutie , s tým , že nasledujúce zasadnutie OZ sa bude konať do 15.12.2022 , kde sa bude 

schvaľovať rozpočet a taktiež nové všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam 

a poplatkom. Všetkým zaželal veľa úspechov.  

 

K bodu 6. 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Borinke 

 

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

Silviu Pinkavovú nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

B. Obecné zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice č. 1/11/2022  poslancov: Mgr. Jána 

Bošáckeho a Ing. Martina Nespalu nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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K bodu č. 7. 

Voľba členov návrhovej komisie na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v 

Borinke 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke určilo za členov návrhovej komisie na ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v Borinke: Mgr. Ján Bošácky, Ing.Martin Nespala 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu č.8. 

Návrh uznesení potvrdzujúcich splnenie zákonom stanovených podmienok pre začatie 
výkonu funkcie starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Borinke vo volebnom 
období 2022-2026 

A. Obecné zastupiteľstvo obce Borinka berie na vedomie  

1. výsledky voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva v Borinke 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

B. Obecné zastupiteľstvo obce Borinka konštatuje, že 

1.novozvolený starosta obce Borinka Miroslav Paulen zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2.zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Mgr. Monika Šteflovičová, Mgr. Ján Bošácky, Robert 

Bílený, Ing. Martin Nespala, Jozef Pokorný, Robert Margul, Ivan Hromý 
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Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu č.9 

Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke odsúhlasilo program zasadnutia nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu č.10 

Informácia o poverení zástupcu starostu obce Borinka 

 

Starosta Miroslav Paulen navrhol poslankyňu Mgr. Moniku Šteflovičovú, za zástupcu starostu 

obce Borinka, svoj návrh odôvodnil tým, že Mgr. Monika Šteflovičová získala najviac hlasov 

v komunálnych voľbách. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení 

Mgr. Moniky Šteflovičovej zastupovaním, starostu obce Borinka na celé funkčné obdobie 

2022-2026 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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K bodu č.11 

Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke 

Starosta Miroslav Paulen navrhol poveriť poslanca Mgr. Jána Bošáckeho.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke poveruje poslanca Mgr. Jána Bošáckeho zvolávaním a 

vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borinke v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu č.12 

Voľba predsedu a  členov Komisie na ochranu verejného záujmu Obecného 

zastupiteľstva v Borinke 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

A. zriaďuje  

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa Čl. 

7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B. určuje 

Náplň práce komisie, je v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

C. volí 

a) predsedu komisie: Mgr. Ján Bošácky 

b) členov komisie:Ivan Hromý, Ing. Martin Nespala, Robert 

Margul 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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K bodu č.13 

Prerokovanie majetkovej veci-kúpa CO skladov 

 

Starosta Miroslav Paulen oboznámil poslancov, že obec ide kúpiť Co sklady, čo bolo 

schválené už predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom. K podpisu kúpnej zmluvy 

s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je potrebné schváliť uznesenie , že objekt bude 

slúžiť na verejnoprospešné služby prvých päť rokov. Hlavná kontrolórka objasnila zákonný  

proces akým prebieha ponuka od MVSR . Starosta oznámil, že cena je desať percent 

z hodnoty objektu určeného posledným znaleckým posudkom.  

Obecné zastupiteľstvo  schválilo  kúpnu zmluvu medzi Slovenskou republikou zastúpenou 

MVSR  a obcou Borinka  a jej Účel budúceho využitia predmetu zmluvy: 

 

„Kupujúci vyhlasuje , že predmet zmluvy bude vo svojom mene užívať za účelom 

poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa §2 ods. 2 písm. c),písm. g),písm. e) 

zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v platnom znení. Priestor nehnuteľnosti ako aj pozemku sa bude využívať na tvorbu 

a ochranu životného prostredia ako miesto na bioodpad, miesto pre kompostovanie, taktiež 

jeho časť by sme chceli využiť na rozvoj telesnej kultúry pre našu mládež a občanov obce 

a pre rozšírenie občianskej vybavenosti a služieb občanom.“ 

 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu č. 14 

Návrh na určenie platu starostu Miroslava Paulena 

 

Poslanci obdržali dôvodovú správu : 

Obsah 

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí – voľba starostu. Za 

starostu obce Borinka bol zvolený Miroslav Paulen. Platové pomery starostu upravuje  zákon 

NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona: „Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 

alebo násobku podľa § 4 ods. 6.“ 

Podľa údajov zverejnených na portáli Štatistického úradu bola priemerná nominálna mesačná 
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mzda zamestnanca hospodárstva SR za 1.-4. Q roku 2021 vo výške 1 211,00 Eur. V zmysle § 

4 ods. 1 zákona sa na starostu obce Borinka vzťahuje platová skupina č. 2 (k 31.12.2022 - 926 

obyvateľov), čo predstavuje 1,83 - násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona: „Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia 

predpísaného sľubu“. 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona: „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. 

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.“ 

 

Poslanec Jozef Pokorný navrhol, keďže OZ môže zvýšiť plat starostu o 60% , zvýšenie platu 

starostu Miroslava Paulena o 30%, čo je 2.881€ .  

Nikto z poslancov nepodal žiadny iný pozmeňujúci návrh. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 

dní pred voľbami mesačný plat starostovi Miroslavovi Paulenovi vo výške 2881 EUR. 

 
 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     6 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          1 (Ing. Martin Nespala) 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 K bodu č.15 

Diskusia-záver 

Starosta oboznámil poslancov, že chce zorganizovať pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu 

a návrhov VZN k miestnym daniam a poplatkom, ktoré  bude potrebné zverejniť 15 dní pred 

ich  schválením na pripomienkovanie, tak aby boli platné na rok 2023.Čo sa týka poplatkov za 

TKO čakáme ešte na podklady z Fcc . 

Hlavná kontrolórka spomenula nový zákon o spracovaní a skládkovaní  odpadu , ktorý príde 

do platnosti až od roku 2024, čo zrejme bude mať za následok zdraženie poplatkov za TKO až 

o sto percent. 

Starosta sa vrátil k dotácii na zateplenie Mš, ktorá nám bola schválená , termín ukončenia 

diela bol posunutý do konca augusta roku 2023, takže obec teraz uskutoční verejné 

obstarávanie . 

P.Strakuš má otázku kde končí BRKO , ktoré sa v obci zbiera, na čo mu je odpovedané že 

BRKO zbiera firma CMT, ktorá ho odváža na bio skládku. 

Ing. Martin Nespala chce vedieť akú má obec momentálne mieru separácie - miera separácie 

je momentálne 34. 
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Mgr. Ján Bošácky sa zaujíma ako je platený komunálny odpad a  ako je to s vývozom 

separovaného odpadu – starosta mu odpovedá že v obci je zavedený množstevný zber, 

separovaný zber nám robí FCC ale oni sú len vykonávateľom pre fi. Envi Pak, ktorá je 

objednávateľom. Ing. Martin Nespala ešte doplní , že frekvenciu zberu separovaného odpadu 

má obec určenú a nevie ju zmeniť. Starosta dopĺňa , že preto je zriadené zberné miesto , 

pokiaľ má občan toho viac nemusí čakať na vývoz ale vyseparovaný odpad vie priniesť na 

zberné miesto. Výška poplatku za TKO  zahrňuje aj vývoz BRKA aj pristavenie 

veľkoobjemových kontajnerov, takže bude musieť byť navýšená podľa reálnych výdavkov. 

Starosta navrhuje najbližšie zasadnutie OZ na 14.12. 2022 ale  najneskôr 15.12.2022 a pred 

tým chce ešte jedno pracovné stretnutie , navrhuje dátum 12.12.2022 s tým , že ešte sa termín 

tohto pracovného stretnutia upresní. 

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Nespala        Mgr. Ján Bošácky 
overovateľ                                                                overovateľ 

 

 

 

 

Silvia Pinkavová 

zapisovateľka 

 


