
 

 

 

 

Zápisnica  

č. 2/12/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného 

dňa 14.12.2022  v  zasadačke Obecného úradu v Borinke 

 



Zápisnica č.2/12/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borinka, konaného dňa 
14.12.2022 v zasadačke Obecného úradu v Borinke 

  Strana 2 
 

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, ostatná verejnosť,  

 

Začiatok zasadnutia: 14.12.2022 o 18:00 hod. 

Miesto: Obecný úrad Borinka, 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. Informácia starostu o dianí v obci 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

5.  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č........o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobným stavebným odpadom 

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.......o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani 

za ubytovanie 

7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.......o miestnom poplatku za rozvoj 

8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č........ o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2021  o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

žiakov školského zariadenia 

10. Správy z kontrol hlavnej kontrolórky 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu na roky 2023-2026, Návrh 

rozpočtu obce Borinka na roky 2023,2024,2025 

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.  

Odsúhlasenie programu, určenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice 

 

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Jána Bošáckeho a Ing. Martina Nespalu, 

za zapisovateľku Silviu Pinkavovú a za overovateľov zápisnice Roberta Margulu a Jozefa 

Pokorného. 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo členov návrhovej komisie poslancov Mgr. Jána Bošáckeho a Ing. 

Martina Nespalu, za zapisovateľku Silviu Pinkavovú a za overovateľov zápisnice Roberta 

Margulu a Jozefa Pokorného nasledovne:  

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

Poslanec Ing. Martin Nespala navrhol zaradiť do programu body  a to prerokovanie osobitého 

zreteľa pre firmu Torolux ohľadom potravín  a ako ďalší doplňujúci bod určenie členov 

a predsedov komisií. Starosta mu odpovedal, že na pracovnom stretnutí s poslancami sa 

dohodli , že o komisiách sa bude rokovať v niektorom z ďalších zastupiteľstiev, čo pán 

poslanec zobral na vedomie ale trval na zaradení bodu ohľadom potravín do programu, načo 

mu p.  Ing.Tomkovičová oznámila , že potraviny sú zaradené do bodu 4. Kontrola plnenia 

uznesení ,čo taktiež bolo akceptované.  

Starosta navrhol pridanie bodu do programu , kde by chcel prejednať jednorazovú odmenu 

500 €  pre hlavnú kontrolórku ako odmenu za jej doterajšiu prácu, na podnet poslancov 

Roberta Bileného a Jozefa Pokorného.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke pridalo ďalší bod do programu nasledovne: 

1. Zahájenie zasadnutia OZ 

2. Odsúhlasenie programu, určenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľa zápisnice 

3. Informácia starostu o dianí v obci 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
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5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č........o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobným stavebným odpadom 

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.......o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani 

za ubytovanie 

7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.......o miestnom poplatku za rozvoj 

8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č........ o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2021  o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

žiakov školského zariadenia 

10. Správy z kontrol hlavnej kontrolórky 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu na roky 2023-2026, Návrh 

rozpočtu obce Borinka na roky 2023,2024,2025 

13. Jednorazová odmena pre hlavnú kontrolórku 

14. Diskusia  

                

 

K bodu 3. 

Informácia starostu o dianí v obci 

Starosta informuje o tom , že sa nám podarilo úspešne zrekonštruovať Pomník padlých 

hrdinov, za pomoci 8.000 € dotácie z ministerstva vnútra ( dáva k nahliadnutiu fotografie pred 

a po rekonštrukcii), kde obec doplatila 2.200 € do celkovej sumy rekonštrukcie. Poďakoval sa 

za pomoc Robertovi Bílenému , ktorý sa podieľal na výkopových prácach , čo značne znížilo 

náklady obce. 

Starosta spomenul schválenie dotácie z Envirofondov na zateplenie materskej školy, kde sa 

pripravuje výber zadávateľa verejného obstarávania .Informuje, že  zmluva a aj dodatok 

k zmluve o dotácii už bol podpísaný a obec založila účet iba na účel uvedenej dotácie. 

Starosta ďalej informuje , že sa stretol s p. Valkyovou z Ministerstva vnútra ohľadom predaja 

CO skladov , a podpísal kúpnopredajnú zmluvu a teraz už čakáme na podpis z ich strany. 

Bude nám zaplatený aj nájom za rok 2022 spätne. Po úhrade kúpnej ceny v priebehu januára, 

februára, prebehne zápis do katastra.  

Starosta informoval , že výstavba autobusovej zastávky pri Kapličke sa komplikuje nakoľko 

sa prelína s navrhovanou cyklotrasou . Návrh je to riešiť ohláškou a náš stavebný úrad bude 

mať stretnutie na okresnom úrade – odbore cestnej dopravy a komunikácií v Malackách  kde 

sa to prejedná. Na túto zastávku už máme peniaze vyčlenené aj vďaka sponzorskému daru  

5.000€ od p. Jágerského. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke zobralo na vedomie informácie starostu o dianí v obci 

nasledovne: 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 
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Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

 

K bodu 4. 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

Ing. Tomkovičová informovala o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

ObZ zo dňa 28.11.2022   uznesenie: 9/11/2022, Obecné zastupiteľstvo  schválilo  kúpnu 

zmluvu medzi Slovenskou republikou zastúpenou MVSR  a obcou Borinka  a jej Účel 

budúceho využitia predmetu zmluvy. Predmetné uznesenie bolo zaslané na Ministerstvo 

vnútra SR, momentálne sa pripravuje návrh zmluvy , úloha je v plnení. 

ObZ zo dňa 25.7.2022/   uznesenie: 251/7/2022 Poveruje starostu obce na zabezpečenie 

vypracovania znaleckých posudkov na pozemky na par. číslach 1048/13, 1059/201, 

1059/204,1059/51 v katastrálnom území Borinka. Znalecké posudky boli objednané, 

momentálne sa čaká na ich vypracovanie. Úloha  je v plnení. 

ObZ zo dňa 25.7.2022/   uznesenie:  255/7/2022 Poveruje starostu obce na prenájom potravín 

od 1.1.2023 spoločnosti TOROLUX  podľa osobitného zreteľa na verejnoprospešné služby 

pre občanov na prevádzku obecných potravín za podmienok ako boli v OVS. Nakoľko 

prenájom potravín sa uskutočnilo krátko pred ukončením volebného obdobia, neboli 

uskutočnené právne ako i personálne kroky na odovzdanie prenájmu. Na základe hore 

uvedeného je odporúča uznesenie zrušiť a prijať nové podľa rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva. Skonštatovala , že úloha je nesplnená. 

Poslanec Ing. Martin Nespala poukázal na to, že obec ide navyšovať dane čo bude robiť pri 

dani zo stavieb 8.719,50€ a pri dani z pozemkov 7.960,26€  a podľa rozpočtu sú potraviny 

v mínuse 26.000€ takže jeho otázka znie či obec navyšuje dane aby občania splácali 

potraviny. Skonštatoval, že potraviny zaťažujú ako obecný rozpočet tak aj účtovníčku a tieto 

financie by mohla obec využiť vhodnejšie a v prospech občanov . Starosta skonštatoval , že 

potraviny sa postupne optimalizujú a nie sú v mínuse 26.000€, a nemá záruku, že keď ich 

preberie súkromník že tie potraviny sa tu udržia, nakoľko nechce aby obec ostala bez 

potravín. Poslanec Ing. Nespala navrhuje skôr zoptimalizovať výdavky obce tak aby 

potraviny nezaťažovali obecný rozpočet , nakoľko to vyzerá , že obec navyšuje dane aby 

zaplatila potraviny. Starosta skonštatoval , že o potraviny prejavila záujem vo výberovom 

konaní len jedna záujemkyňa , takže potraviny nie sú atraktívne pre súkromníkov  , aj kvôli 

veľkosti . Skúsil by ešte  aby sa priestor zväčšil a pokiaľ to nepôjde aj tak , tak sa vypíše nové 

výberové konanie . Ing. Nespala navrhol aby sa k tomu vyjadrila aj p .Veruzábová, nakoľko 

vyhrala verejnú súťaž. 

P. Veruzábová prišla osobne na zastupiteľstvo aby vedela konečné stanovisko obce, keďže 

mala potraviny prevziať 01.01.2023 a nakoľko stanovisko obce je , že právne a personálne 
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kroky k odovzdaniu potravín nie je možné uskutočniť do tohto  termínu, a o ďalšom postupe 

s potravinami bude rozhodovať nové zastupiteľstvo , oznámila že do ďalšej verejnej súťaže sa 

nezapojí. Po dlhšej diskusii obe strany skonštatovali, že tým že neboli uskutočnené právne 

a personálne kroky k odovzdaniu potravín fi. TOROLUX došlo zo strany obce k pochybeniu. 

Nové zastupiteľstvo sa oboznámi s ekonomickou situáciou , urobí sa analýza príjmov 

a nákladov  a na základe toho sa nové zastupiteľstvo rozhodne aký bude ďalší postup. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke zobralo na vedomie informáciu o kontrole  plnenia 

uznesení  
Prítomní poslanci na hlasovaní:      6 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     6 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  1( Robert Bílený) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke ruší uznesenie:  255/7/2022 zo dňa 25.7.2022/    

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

Poslanci sa dohodli, že k téme potravín chcú mať po preštudovaní účtovných podkladov  v čo 

najbližšej možnej dobe schôdzu. 

 

K bodu 5. 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č........o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobným stavebným odpadom 

Ing. Katarína Tomkovičová uviedla, že návrh VZN bol riadne zverejnený a neprišli k nemu 

žiadne pripomienky. Poplatok  sa navyšuje  o 25% a odzrkadľuje skutočné predpokladané 

náklady za vývoz komunálneho odpadu. Poslanec Ing. Nespala uviedol, že k navýšeniu 

poplatku nemá žiadne pripomienky nakoľko obec na tomto nesmie zarábať a poplatky za 

komunálny odpad sa reálne musia previesť na občanov. Starosta spomenul aj novelu zákona , 

ktorá mala prísť do platnosti 01.01.2023 ale bola posunutá na rok 2024 a to že skládkové 

spoločnosti budú musieť ešte raz triediť komunálny odpad a s tým príde určite výrazné 

navýšenie tohto poplatku až o 48%. Pán Strakuš mal pripomienku aby boli zriadené komisie a 

aby sa ďalej dodržovala osveta a informovanosť občanov o separovaní odpadu a by sa 

znižovali množstvá komunálneho odpadu.  Poslanec Ing.Nespala  podotkol , že osvetou 

a informovaním občanov o tom ako a čo separovať vzrástla miera separovania zo 4% na 29% 

, čiže táto osveta má zmysel. S týmto  starosta súhlasil . 
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Obecné zastupiteľstvo obce Borinka schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným 
stavebným odpadom s účinnosťou 01.01.2023 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 6. 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.......o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani za 

ubytovanie 

Ing. Katarína Tomkovičová uviedla, že návrh VZN bol riadne zverejnený a neprišli k nemu 

žiadne pripomienky. Navýšenie je o 20% a bude slúžiť na dofinancovanie infraštruktúry , 

rozvoj obce a aj na spoluúčasť na zateplenie škôlky. S týmto návrhom nesúhlasí poslanec Ing. 

Nespala , ktorý nechce zvyšovať dane na úkor potravín.Zvýšenie daní je oproti roku 2022 za 

stavby 8.719,59€ a z pozemkov 7.926€ čo je cca 15.000€ a tento schodok by sme vedeli 

získať z prenájmu potravín.Poslanec Hromý dal otázku , či sa s toto zvyšovanie dá posunúť, 

Ing . Tomkovičová mu objasnila , že zvyšovanie daní tak aby bolo platné od 01.01.2023 je 

možné len teraz. Poslanec Mgr. Bošácky uviedol, že síce súhlasí s Ing. Nespalom ohľadom 

potravín ale keďže ide energetická kríza je potrebné riešiť aj iné veci. Starosta uviedol , že 

dane sa nezvyšujú na úkor potravín a zvyšovali by sa aj keby potraviny boli na nule alebo 

zárobkové a nesmie sa zabúdať aj na to , že obec príde o 70.000€ príjem za prenájom CO 

skladov. Poslanec Mgr.Bošácky podotkol , že strata potravín nie je zahrnutá v rozpočte. 

Poslanec  Nespala uviedol, že je to jeho subjektívny názor , čiže bude  hlasovať proti.  

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani za 

ubytovanie s účinnosťou 01.01.2023 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     6 

Proti:                                                 1(Ing. Martin Nespala) 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 
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K bodu 7. 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.......o miestnom poplatku za rozvoj 

Ing. Katarína Tomkovičová uviedla, že návrh VZN bol riadne zverejnený a neprišli k nemu 

žiadne pripomienky. Poplatok sa zvyšuje z 25€ /m2 na maximum 35€ /m2, tento príjem slúži 

len na rozvoj obce , na kapitálové výdavky, ktoré schvaľuje zastupiteľstvo, čiže tieto peniaze 

sa kumulujú na účte a nemôžu byť použité na iné účely, nakoľko sú účelovo viazané. 

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou 

01.01.2023 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 8. 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č........ o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 

Ing. Katarína Tomkovičová oboznamuje , že naštastie sa štát postaral o to aby sa zvýšil 

príspevok na stravné, keďže školské jedálne mali problém vyvárať , z tretieho pásma sa nám 

podarilo ísť do piateho a prakticky nebolo z čoho variť, príspevok bol veľmi malý, táto 

právomoc ide teraz na rodičov a na tento príspevok budú rodičia prispievať viacej.Takže 

jeden deň bude v sume na 2,50€ a taktiež je v tomto VZN zakotvená úhrada školného , ktorá 

sa prakticky zvýšila z 15€ na 25€ , čo bude príspevok dieťaťa na škôlku. 

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov školy a školského zariadenia s účinnosťou  01.01.2023 

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 9. 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2021  o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

žiakov školského zariadenia 

Ing. Katarína Tomkovičová oboznamuje, že toto je výška príspevku obce na dieťa, časť 

dostaneme z podielových daní podľa koeficientu, čiže na jedno dieťa dávame 2.825,55€ a toto 

uvidíte aj rozpočte v časti výdavkov. Takže toto je formalita aby bolo zabezpečené 

financovanie škôlky . 

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2021  o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského 
zariadenia s účinnosťou 01.01.2023 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 10. 

Správy z kontrol hlavnej kontrolórky 

Ing. Katarína Tomkovičová uvádza , že správa z kontrol bola poslaná. Jedna správa bola 

o stave vývoja dlhu obce Borinka. Obec si môže zobrať úver ak splní dve kritériá a to  ak 

neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a prakticky tá celková suma dlhu obce alebo 

vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka . Konštatuje že obec Borinka si zobrala úver v roku 2020 vo výške 

99 581,76€. Celková  zadlženosť sa v roku 2021 znížila oproti roku 2020 o 0,92 %,   

úverová zaťaženosť obce  sa v roku 2021 znížila oproti roku 2020 o 2,85 %, miera zadlženosti 

sa v roku 2021 znížila oproti roku 2020 o 1,59 %. Na základe uvedeného zkonštatovala, že  

celková zadlženosť obce a miera zadlženosti sa  pokladá za primeranú a obec si môže  

v budúcom období, zobrať úver , čo je navrhnuté aj v rozpočte , vo výške 45.000€ ale k tomu 

ešte bude dávať stanovisko. Taktiež budú musieť poslanci schvaľovať úverovú zmluvu  na tie 

CO sklady. 

Taktiež bola urobená kontrola pokladne , v pokladni sú  iba bežné výdavky drobný nákup 

a podobne , príjmy sú daň z nehnuteľnosti , TKO  a poplatky zo stavebného úradu. 

Poslanec Ing. Nespala sa opýtal, či boli kontrolované plnenie zmluvných podmienok podľa 

nájomnej zmluvy na futbalové ihrisko. Ing. Tomkovičová mu odpovedala že zmluvy 

nekontrolovala , nato poslanec Ing. Nespala navrhol návrh plánu na kontrolnú činnosť či boli 

dodržané zmluvné podmienky za prenájom futbalového ihriska čo mu bolo odporučené od p. 
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Ing.Tomkovičovej aby tento návrh doplnil do Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2023, čo sa bude preberať v ďalšom bode. 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke zobralo na vedomie správy z kontrol hlavnej kontrolórky 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 11. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

A.berie na vedomie 

 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2023 
 

B. súhlasí  
 
s návrhom poslanca Ing. Martina Nespalu na kontrolnú činnosť , či boli dodržané 
zmluvné podmienky prenájmu futbalového ihriska. 
 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 12. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu na roky 2023-2026, Návrh 

rozpočtu obce Borinka na roky 2023,2024,2025        

Ing. Katarína Tomkovičová uvádza , že rozpočet bol zverejnený a zostavený  v súlade  so 

zákonom o rozpočtových pravidlách. Nakoľko je vysoká inflácia a valorizácia miezd , je 

navýšenie platov v rozpočte zakotvené. Od 16.12. je možné urobiť bežný rozpočet schodkový 

, čo doteraz možné nebolo. Vláda rozhodla to ,že valorizácia platov vo verejnej správe 

a taktiež nevieme ako dopadne nadchádzajúca energetická kríza , vláda týmto chce donútiť  

obce, čo majú našetrené aby zakotvila do rozpočtu rezervný fond. Tá situácia v roku 2023 

bude veľmi vážna, čo sa týka samospráv aby vôbec tú ťarchu uniesli, a preto bol aj návrh 

zvýšenia poplatkov ako poplatku za rozvoj, daní z nehnuteľností a aby sa vedel zabezpečiť 

chod školstva. , čo bolo aj v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.  Bežný rozpočet 

obce je postavený v súčasnosti , že celkové príjmy a výdavky je + 10.660€ ,   bežné príjmy sú 
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navrhnuté 1 095 258 €, bežné výdavky  sú navrhnuté v sume 1 052 478€. Hospodárenie 

bežného rozpočtu, aj keď zákon dovoľuje schodkový rozpočet , máme , čo hodnotí veľmi 

pozitívne +42.780€. Kapitálové príjmy sa dostanú z grantov a transferov , ako povedal 

starosta v roku 2022 sa nám podarilo z envirofondu získať tento kapitálový príjem 202.000€ 

a máme ho aj v kapitálových výdavkoch 259.200€. Kapitálový rozpočet je vystavený 

v čiastke -57.200€, lebo v kapitálových výdavkoch je zakotvené  aj spolufinancovanie na toto 

zateplenie materskej škôlky. Finančné operácie sú v čiastke 45.000€, čo bohužiaľ znamená to 

že si musíme zobrať úver aby sme pokryli tieto kapitálové výdavky. Poslanec Ing. Nespala sa 

opýtal či to bude na CO sklady .Ing. Tomkovičová mu vysvetľuje , že áno toto bude na CO 

sklady , tento úver  budú schvaľovať poslanci, úver musí byť účelový . Ing. Nespala sa pýta či 

na CO sklady nebudú použité peniaze , čo nám vyplatili za nájom. Ing. Tomkovičová 

vysvetľuje , že  rozpočet na rok 2023 je teraz čo sa schvaľuje  a CO sklady je bežný príjem  

roku 2022 a patria do rozpočtu roka 2022. To sa vyhodnotí a pôjde do záverečného účtu , čo 

sa bude riešiť v marci možno v apríli a o tých prostriedkoch ak by sa ušetrilo budete 

rozhodovať poslanci na čo ich použiť. Upozorňuje , že bude veľmi dôležité sledovať vývoj 

obce , ešte nevieme ako dopadne štátny rozpočet, vláda hovorí o daňovom bonuse , ktorý 

dopredu nevieme odhadnúť, takisto aj podielové dane , my sme teraz vychádzali z prognóz 

ministerstva financií ale my nevieme čo urobí vláda , čo urobí energetická kríza, na ako dlho 

zafixuje vláda ceny energií, preto je ten rozpočet na rok 2023 na veľmi tenkom ľade. Všetky 

služby všeobecne išli hore v priemere o 30% a situácia je ťažká. Odporúča ten rozpočet 

schváliť ale v marci budeme určite vyhodnocovať prvý štvrťrok, koľko čo bude stáť ako 

dopadnú verejné obstarávania, lebo k zmene rozpočtu bude v priebehu roka určite dochádzať. 

Následne prebehla diskusia o možnom budúcom využití CO skladov, kde sa zhodli , že po 

prečítaní kúpno- predajnej zmluvy a podmienok sa k tejto téme určite vrátia. Ing. 

Tomkovičová sa vrátila k téme rozpočtu , kde znovu uviedla , že dôležitý bude prvý štvrťrok. 

                                                 

Obecné zastupiteľstvo v Borinke 

 

A) schvaľuje  
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov  

finančný rozpočet pre rok 2023  podľa predloženého návrhu 

 

Bežné príjmy                         1 095 258 € 

Bežné výdavky                      1 052 478 €   

Kapitálové príjmy                     202 000 € 

Kapitálové výdavky                  259 200 € 

Finančné operácie príjmové        45 000 € 

Finančné operácie výdavkové     19 920 € 

 

Celkový schodok hospodárenia  bežného rozpočtu  + 42 780 € 

Celkový schodok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu  - 57 200 € 

Celkový schodok hospodárenia bežného , kapitálového  rozpočtu  a finančných 

operácií + 10 660 €  
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Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

B) berie na vedomie  
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov  

predložené rozpočty pre rok  2024 a rok 2025  

 
Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 

 C) berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Borinka k Návrhu rozpočtu obce Borinka  na 

roky 2023 – 2025. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

K bodu 13. 

Jednorazová odmena pre hlavnú kontrolórku 

Starosta oznámil , že na pracovnom stretnutí s poslancami padol návrh na jednorazovú 

odmenu 500€ pre hlavnú kontrolórku, nakoľko už pre nás vykonáva túto funkciu tri roky na 

30% úväzok  a za tento čas  nedostala žiadnu odmenu. Poslanec Ing. Nespala sa vyjadril , že 

s týmto návrhom problém nemá nakoľko Ing. Tomkovičová je skutočne obci nápomocná. 
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Obecné zastupiteľstvo v Borinke schvaľuje 

 
jednorazovú odmenu vo výške 500€ pre hlavnú kontrolórku. 

 

Prítomní poslanci na hlasovaní:      7 

Výsledok hlasovania 

Za:                                                     7 

Proti:                                                 0 

Zdržal sa:                                          0 

Neprítomní poslanci na hlasovaní:  0 

 

 
K bodu 14. 

Diskusia 

Ing. Nespala sa informuje kedy sa budú prejednávať komisie ,starosta hovorí , že asi najlepšie 

by bolo aby ostali komisie tak ako doteraz,  na čo sa dohodli, že komisie sa budú preberať na 

ďalšom zastupiteľstve. 

Starosta informuje , že projekt cyklotrasa Stupava Borinka  sa rozbieha a v marci alebo 

v apríli by mala byť vyhlásená výzva z plánu obnovy. Občan p. Strakuš sa pýta či sa niečo 

zmenilo v projekte, na čo mu starosta odpovedá, že všetko ostáva tak ako to bolo 

naplánované.  

Pán (občianska návšteva) sa pýta či je nejaký plán rekonštrukcií , na ktoré by išli peniaze 

z poplatku za rozvoj. Starosta mu odpovedá , že tieto peniaze sa chcú využiť na spoluúčasť pri 

dotácii na rekonštrukciu ČOV, čo je stále priorita. Poslanec Ing. Nespala že obec by sa 

v tomto prípade mohla taktiež oprieť o plán  hospodárskeho a sociálneho rozvoja .  

Poslanec Mgr. Bošácky sa pýta ako je to s optikou v Borinke. Starosta mu odpovedá, že 

zameranie firma urobila , oznámili aj kade to pôjde, preberalo sa to aj na fb jednu dobu , že 

prečo na súkromných pozemkoch a prečo tade a podobne, ale momentálne to ostalo stáť 

pravdepodobne kvôli dotáciám z eurofondov. Poslanec ing. Nespala poznamenal, že možno to 

zameriavali iba pre projektovú dokumentáciu, nakoľko Telekom sa vyjadril , že bude optika 

na celom Slovensku do desiatich rokov a majú to rozfázované .Skonštatovalo sa teda , že 

optika je momentálne iba zameraná.  

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ 

 

 

  Jozef Pokorný       Robert Marguul 
overovateľ                                                                overovateľ 

 

 

 

 

Silvia Pinkavová 

zapisovateľka 
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