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Z á p i s n i c a 

 

z dvadsiateho piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 01. 06. 2017 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice)  

- hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčiková 

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová. Z poslancov sa ospravedlnila Mgr. Mária Hromkovičová. Na zasadnutí bola prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhla Mgr. 

Jozefa Baláža a pána Petra Haleša, za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu Kollárovú a Bc. Petra 

Holúbka. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení. Starostka 

za zapisovateľku určila Máriu Šimková. 
 

Starostka obce doplnila program obecného zastupiteľstva o bod Projekt na zlepšenie technického 
vybavenia odborných učební v základnej škole v obci Borský Svätý Jur . Z programu vyradila 

žiadosť pána Stanislava Zemánka o odpredaj pozemku z dôvodu nezrovnalostí v žiadosti. Po úprave 

bodov bol program nasledovný: 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 

6. Pošta – Emilie Radochová – Žiadosť o odkúpenie podielu obce k pozemku parc. č. 67 

7. Projekt na zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základnej škole v obci 

Borský Svätý Jur  
8. Diskusia 

9. Záver 
 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 31. 05. 2017.  

 

Uznesenie č. 2/2017 – odpredaj pozemku parc. č. 1026/10 o výmere 169 m2 pánovi Petrovi 
Šikovi – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. č. 1026/10 
o výmere 169 m2 pánovi Petrovi Šikovi za cenu 1,50 €/1m2.  

Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §  9a, ods. 
8, písm. b.  Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností. 
Kúpna zmluva bola podpísaná 01.06.2017.  
 

Uznesenie č. 4/2017 – odpredaj pozemku z p.č. 5124/2 k p.č. 5124/8 vo výmere  35 m2 pani 

Terézii Eliašovej – splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z p.č. 5124/2 k p.č. 
5124/8 vo výmere  35 m2 Terézii Eliašovej za cenu  82,98 €/1m2.  

Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §  9a, ods. 8, 
písm. b.  Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný 
27.03.2017. Okresný úrad Senica, katastrálny odbor dňa 26. 04. 2017 povolil vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností v prospech Terézii Eliašovej. 
 

Uznesenie č . 6/2017 – Zmena rozpočtu č. 1/2017 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Zmenu rozpočtu č. 1/2017. 
 

Uznesenie č. 7/2017 – odkúpenie podielu pozemku parc. č. 67 Emílii Radochovej - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure konštatovalo, že v prípade žiadosti žiadateľky Emilie 
Radochovej, 908 79 Borský Svätý Jur 34 o odkúpenie podielu pozemku parc. č. 67 ide v zmysle 
ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o 
dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže žiadateľka si vysporiadava pozemok pri svojom rodinnom 

dome. Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený 
od 12.05.2017do 29.05.2017. 

 

Uznesenie č. 8/2017 – Zmluva o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie a účelové komunikácie - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Zmluvu uzatvorenú podľa § 20a/ zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. 
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Uznesenie č. 9/2017 – Správy o výsledkoch kontrol - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly 
zákonných náležitostí všetkých všeobecne záväzných nariadení obce Borský Svätý Jur a Správu o 
výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 7/2002 o verejných priestranstvách. 
 

Uznesenie č. 10/2017 – odsúhlasenie nových členov komisie školstva, kultúry a športu - 

splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure súhlasilo s novými členmi komisie školstva, kultúry 
a športu a to Janu Hudecovú, Ing. Alenu Vachajovú a Ivetu Fuksovú. 
 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

b e r i e  n a  v e d o m i e   

 

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie č. 2/2017. 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí boli zodpovedané všetky otázky od obyvateľov obce. 
 

 

4. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016 

Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016 poslanci OZ obdržali spolu 
s pozvánkou na OZ. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  1 2 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 
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b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 

Audit účtovnej závierky, účtovnej jednotky obec Borský Svätý Jur zostavenej k 31.12.2016 bol 

vykonaný na základe zmluvy zo dňa 24.08.2009.  Poslanci OZ obdržali Správa nezávislého audítora 
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 spolu s pozvánkou OZ. Správa nezávislého audítora tvorí 
prílohu zápisnice.  

 

U z n e s e n i e  č .  1 3 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Emilie Radochová – Žiadosť o odkúpenie podielu obce k pozemku parc. č. 67 

Na minulom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredať pozemok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa žiadateľke Emílii Radochovej, ktorá si vysporiadava pozemok pri svojom 
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rodinnom dome. Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený od 
12.05.2017 do 29.05.2017. Starostka navrhla, aby OZ schválilo odpredaj pozemku parc. č. 67, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2 za cenu 1,50 €/1m2. 

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  1 4 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

odpredaj pozemku parc. č. 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2 v podiele 1/4 Emílii 
Radochovej za cenu 1,50 €/1m2. Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov §  9a, ods. 8, písm. e.  Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-

predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. Projekt na zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základnej škole v obci 

Borský Svätý Jur  

Na základe posúdenia predloženého projektového zámeru „Zlepšenie technického vybavenia 
odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur“ Trnavský 
samosprávny kraj zaslal pozitívnu hodnotiacu správu. Po vyčíslení neoprávnených výdavkov je 
navrhovaná výška COV  168 131,40 € výška NFP 159 724,83 €. Pozitívna hodnotiaca správa 
negarantuje žiadateľovi schválenie predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
výzvy vyhlásenej riadiacim orgánom. V prípade, ak žiadateľ predloží žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok, jej schválenie v konaní podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF je možné iba 
za predpokladu preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve 
a zároveň ak na jej schválenie budú dostatočné finančné prostriedky určené na vyčerpanie vo 
výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Obec spolu so základnou školou 
sa do II. kola zapojí. 
 

U z n e s e n i e  č .  1 5 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  
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• predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu: „Zlepšenie technického vybavenia odborných 
učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur“, realizovaného v rámci 
výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade  

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
vo výške 8 404,77 EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic,  
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Starostka obce informovala:  

- 17.mája 2017 Fond na podporu umenia mailom informoval, že na základe hodnotenia žiadostí 
o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli 
podané v rámci výzvy č. 5/2017: Program 5.1.1 – Odborná činnosť knižníc a knižničná 
infraštruktúra, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne 
podporí našu žiadosť „Skvalitnenie poskytovaných služieb v knižnice v Borskom Svätom Jure 
sumou vo výške 1 500, €. Žiadali sme sumu okolo 9 000,- €.  

- Ministerstvo životného prostredia dňa 26. 05. 2017 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1.1 - Podpora predchádzania vzniku 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Medzi oprávnené aktivity patrí obstaranie 
kompostovacích zásobníkov, záhradných kompostérov do domácností, obstaranie záhradných 
kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch oprávneného žiadateľa. Žiadateľ je povinný 
poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, resp. domácnostiam  
nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov. Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry bezodplatne. 

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy – obce a združenia obcí, Ministerstvo 

vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR. Alokácia výzvy je 5 mil. €. Minimálna výška 
príspevku na projekt je 80 000,- €, maximálna výška je 200 000,- €, výška dotácie je 95%. 
Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl sú – prvé kolo 31.07.2017, druhé kolo 31.10.2017, tretie 
kolo v trojmesačnom intervale od uzavretia posledného kola. Starostka s poslancami sa dohodli, 

že touto výzvou sa budú ešte zaoberať. 

- Pani Matulíková požiadala o prenájom 15 m2 obecného pozemku pri jazere na Tomkoch oproti 
motelu na umiestnenie pojazdného bufetu pre chatárov od júna do 10. septembra. Starostka 
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uviedla, že o prenájme do 30m2 rozhoduje starosta obce a cenu vyráta podľa Zásad o hospodárení 
obce. 

- 22. apríla sa v obci konali Krojované hody. 

- 26. apríla  zasadala komisia verejného poriadku. 

- 6. mája Jednota dôchodcov Slovenska poriadala Svätojurskú zabíjačku. 

- 10. mája zasadala komisia verejného poriadku. 

- 11. mája sa v Národnej rade SR konala odborná konferencia organizovaná Veronikou 
Remišovou. 

- 12. mája zasadali členovia Mikroregiónu Šaštínsko k usporiadaniu kultúrnych slávností, ktoré sa 
budú konať 18.mája 2017 na Gazárke v Šaštíne. 

- 13. mája sa konala hasičská púť v Šaštíne. 

- 14. mája prebiehala v obci oslava Dňa matiek. 

- 15. mája prebehlo valné zhromaždenie členov o.z. MAS Záhorie. 

- firma Ladisco odviezla vyzbieraný kuchynský olej. 

- 21. mája o 04:51 hod. sa stala dopravná udalosť, po ktorej bol zlomený telekomunikačný stĺp, 
utrhnutý stĺp verejného osvetlenia a vytrhnutá dopravná značka „Daj prednosť v jazde“. Škoda 
sa bude riešiť zo zákonného poistenia vinníka. 

- v 21. týždni pracovníci obce vyčistili a vykosili kemp, taktiež bol v tomto týždni vymenený 
odvodňovací žľab pred Večierkou. 

- v 22. týždni obec podala žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko. 

- obec požiadala Nadáciu Allianz o dotáciu vo výške 1 000,- €. 

- 3. júna sa bude konať oslava Dňa detí, na ktorom bude ukážka jazdeckej polície, divadielko pre 
deti Kohútik a sliepočka, ukážka hasičskej techniky, ukážka dravcov a deti sa budú môcž povoziť 
na koňoch. 

- 18. júna sa budú konať Kultúrne slávnosti v Šaštíne. 

- 28. júna sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 

 

6. Diskusia 

- Bc. Peter Holúbek sa informoval, či je niečo nové ohľadom stavebných pozemkov. Starostka 

uviedla, že čo sa týka obecných pozemkov, tak  t. č. prebieha stavebné konanie, ktoré finišuje. 
Ďalej hovorila o tom, že by sa mal obnoviť územný plán obce. Bc. Holúbek ďalej hovoril o tom, 

že je potreba ukončiť Pesermlýnsku cestu obrubníkom. Starostka uviedla, že požiadavku eviduje, 
no momentálne sa pracovníci obce venovali sprevádzkovaniu kempu – kosenie. Mgr. Smolár 
uviedol, že aj na ulicu Krátka je potrebná oprava.  

- Bc. Holúbek sa ďalej informoval na podanie žiadosti na multifunkčné ihrisko, kde sa ihrisko 
umiestni. Starostka uviedla, že ak by obec mala záujem o nové stavebné konanie na ihrisko, tak 
by sa projekt nestihol podať, takže sa ihrisko umiestnilo v areáli futbalového ihriska, na čo bolo 
vypracované stavebné povolenie. Ak  projektom obec neuspeje, môže sa multifunkčné ihrisko 
budovať aj z vlastných prostriedkov. Starostka uviedla, že sa rozprávala s pánom  Schimanským 
z firmy Adara, ktorý sa zaoberá multifunkčnými ihriskami a je ochotný prísť na stretnutie 
s poslancami, kde by navrhol čo najefektívnejšie riešenie z vlastných prostriedkov. Bc. Kadlic sa 
pýtal, či v prípade schválenia dotácie je obec zaviazaná ihrisko umiestniť, ako bolo v projekte. 

Starostka uviedla, že až po udelení finančných prostriedkov a zistení ako by realizácia prebiehala 
sa poslanci môžu rozhodnúť, či si ihrisko vybuduje obec z vlastných prostriedkov. Tradične sa 
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multifunkčné ihriská vyrábajú o rozmeroch 33 x 18. Mgr. Baláž uviedol, že dotácia je 44 000,-

€, čo by bolo dobré získať. 

- Bc. Holúbek uviedol, že je potrebné riešiť odvodnenie školy. V prípade pokračovania 
s budovaním chodníka  pri parkovisku, je potrebné, aby bol vyvýšený a aby voda nestekala do 
dvora školy. Starostka uviedla, že táto oprava  sa bude  robiť cez prázdniny, kedy deti nebudú 
chodiť do školy. Poznamenala, že týmto problémom sa budú zaoberať na pracovnej porade. Mgr. 
Jozef Baláž sa zapojil a uviedol, že po nedávnej búrke sa do materskej školy nedalo ísť, nakoľko 
tam bola veľká mláka vody. Starostka uviedla, že táto situácia sa bude riešiť – môže sa to spojiť 
s umiestnením dopravnej značky a ohľadom odvodnenia školy je viacero aspektov. Mgr. Jozef 

Baláž uviedol, že kanalizácia v škole je nefunkčná – rúry z telocvične sú nefunkčné. Bude sa 

musieť osloviť firma, ktorá vypracuje cenovú ponuku na opravu. Mgr. Baláž navrhol, že firmu, 
ktorá vypracuje cenovú ponuku na opravu zoženie škola. Starostka poznamenala, že sa spojí 
s riaditeľkou školy a dohodnú sa. Mgr. Kadlic uviedol, že životnosť budovy sa hlavne pri 
búrkach znižuje a bude  nutné potrebné pri dopravných značkách „STOP“ a „DAJ PREDNOSŤ 
V JAZDE“ eliminovať prísun vody. 

- Bc. Peter Holúbek sa informoval v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia budovy pošty. 
Starostka uviedla, že v minulosti oslovila viacero firiem, teraz sa pokúsi opäť osloviť viaceré 
firmy.  Keďže od 01.06.2017 sú zvýšené finančné limity na verejné obstarávanie tak je tu 
možnosť začať prostredníctvom prieskumu trhu. 

- Mgr. Šimon Kadlic sa pýtal, či sú záujemci o stavebný pozemok na IBV pri Halešoch a ako obec 
plánuje oboznámiť ľudí s možnosťou získať tieto stavebné pozemky. Starostka uviedla, že 
záujemcovia o stavebné pozemky sú, no nevie presný počet. Ďalej hovorila o tom, že až po 
doriešení všetkých nákladov môže obec zverejniť oznam s odrážajúcou cenou za pozemok. 

Predaj bude prebiehať formou súťaže, pretože obec môže jedine touto formou predávať 
pozemky. Mgr. Kadlic uviedol, že ľudia o zámere predaja pozemkov na IBV pri Halešoch môžu 
vedieť už skorej. 

- Mgr. Kadlic sa informoval koľko pracovníkov vo funkcii robotník obec zamestnáva. Starostka 
uviedla, že v priemere za tento rok to vychádza na 13 zamestnancov. Momentálne obec na trvalý 
pracovný pomer zamestnáva 4 zamestnancov, ostatní sú zamestnaní cez úrad práce na určité 
obdobie. 

- Mgr. Kadlic sa ďalej informoval, či sa už konala schôdza ohľadom kanalizácie – výpuste do 
Baroškovho kanála. Starostka uviedla, že pracovníci z Hydrometeorologického ústavu prišli na 
obecný úrad projektant poskytol parametre, ktoré by si predstavoval, čo bolo odoslané Štátnemu 

vodohospodárskemu podniku. Čo sa týka vodohospodárskeho podniku sa projektant vyjadril 
kladne. Starostka uviedla, že obec požiadala SHMÚ o vyčíslenie  365-dňového prietoku vody. 

- Mgr. Kadlic uviedol, že na začiatku roku sa rozprávalo o tom, že detské ihrisko sa bude stavať 
máj/jún, dohodnutá bola aj podoba ihriska, taktiež aj firma, ktorá ihrisko dodá, miesto 
umiestnenia. Zaujímal sa v akom štádiu sa detské ihrisko nachádza. Starostka uviedla, že na 
pracovnej porade, ktorá bola pred OZ sa poslanci dohodli na type detského ihriska, ktoré 
starostka objedná. Mgr. Kadlic sa zaujímal, ako konkrétne bude ihrisko pri fontáne osadené. 
Starostka odpovedala, že konkrétne osadenie-otočenie ihriska sa bude riešiť až pri montáži. Mgr. 
Kadlic poprosil starostku obce o informovanie komisie výstavby životného prostredia a 
regionálneho rozvoja, keď sa ihrisko bude osádzať.  

- Mgr. Kadlic sa pýtal hlavnej kontrolórky, či na budúcom zasadnutí OZ plánuje odprezentovať 
správy z kontrol pre naplnenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Hlavná kontrolórka 
uviedla, že odprezentuje to, čo stihne na 20%-ný úväzok.  
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- Starostka obce vyzvala Mgr. Kadlica, aby sa ako predseda komisie výstavby, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja vyjadril k ohláseniu drobnej stavby pána Horvátha a 
pripomenula mu záležitosť s garážami pri bytovke na tehelni. Mgr. Kadlic uviedol, že s drobnou 

stavbou pána Horvátha nie je problém a záležitosť ohľadom garáží pri  bytovke na Tehelni 
komisia vedie v evidencii. 

- Mgr. Jozef Baláž hovoril o tom, že v škole niekto rozoberá zábradlie, dlaždice a je vylomená 
skriňa zozadu v škole. Poznamenal, že by bolo vhodné umiestniť na telocvičňu kameru, pomocou 
ktorej by sa zistilo, kto tieto vandalizmy pácha. Taktiež spomenul potrebu oplotiť školu a opraviť 
podlahu v škôlke. Mgr. Baláž ďalej hovoril o zlom odpade v bytovke pri ZŠ a o tom, že je 
potrebné dokončiť tretiu fázu opráv na tejto bytovke. Starostka túto požiadavku eviduje, čo sa 
týka kamerového systému uviedla, že obec podala žiadosť na rozšírenie, v ktorej sa ráta aj s 
umiestnením jednej kamery v škole. Oplotenie školy je potrebné zapracovať do rozpočtu na 
budúci rok. Bc. Holúbek uviedol, že by obec mohla požiadať políciu, aby sa občas previezli po 
obci. Starostka uviedla, že veľa skla sa nachádza aj pri fontáne a mamičky nechávajú deti behať 
po fontáne, čo je nebezpečné a môže prísť aj k poškodeniu dlaždíc fontány. Starostka uviedla, že  
sa snažili umiestniť kamery tak, aby bol pôvodný kamerový systém rozšírený – jednu kameru 

umiestnili aj k škole na elektrický stĺp, aby bol monitorovaný smer ku kotolni a materská škola. 
Taktiež by bola doplnená aj kamera, ktorá by snímala vstup do zberného dvora a ulicu Výstranky. 
Záleží od výšky poskytnutej dotácie na rozšírenie kamerového systému. Starostka uviedla, že ku 
kamerám, ktoré nebudú umiestnené na obecných budovách sa bude musieť zriadiť buď nemeraný 
odber alebo elektromer. Starostka informovala, že nedávno bola vykradnutá búda v zberovom 
dvore. Pani Marta Hromkovičová sa pýtala, či by sa nedala kamera, ktorá je umiestnená pri 
hasičskej zbrojnici nasmerovať na zberný dvor. Starostka uviedla, že to nie je možné. 

- Pán Ladislav Horváth sa pýtal, či by sa nedala vyriešiť situácia so slúžením pohrebných svätých 
omší. Nakoľko kňaz odmieta slúžiť omše v dome smútku, keďže v dome smútku nie je žiadna 
miestnosť, ktorá by slúžila len pre potreby kňaza. 
Ďalej sa informoval, v akom stave je repasované hasičské auto, ktoré obec dostala a aké sú 
náklady na toto auto. Starostka odpovedala, že hasičské auto je funkčné, presné náklady na 
hasičské auto pripraví na budúce zastupiteľstvo. Mgr. Kadlic uviedol, že situáciu ohľadom domu 
smútku riešil s kňazom, komisia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja spísala 
správu, v ktorej uvádza riešenie tejto situácie – v dome smútku je miestnosť, ktorá by po úpravách 
mohla slúžiť pre potreby kňaza. Bc. Holúbek uviedol, že s darovaným hasičským autom sa jazdí, 
hasiči robia s ním cvičenia, auto je pripojené ku kompresoru – je zásahu schopné. Hasiči sa 
zúčastnili cvičenia v Kútoch ako sa používajú protipovodňové vozíky. Mgr. Smolár uviedol, že 
komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany podá ohľadom hasičského auta podrobnejšiu 
správu. 

- Ing. Vlková sa informovala, či sa obec vyjadrovala k modernizácii železničnej trate Bratislava 
hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty- Lanžhot CZ. Starostka 
uviedla, že momentálne prebieha posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Zrýchľovanie trate 
je rozdelené na dve etapy, peniaze vyčlenené z eurofondov zatiaľ postačujú na etapu Bratislava 

– Malacky, na druhú časť sú vyčlenené peniaze na projektovú dokumentáciu. Zatiaľ nie je 
urobený projekt ani územné konanie. Územné aj stavebné konanie ešte len bude prebiehať, ku 
všetkému sa občania môžu vyjadrovať. Verejné prerokovanie  k modernizácii železničnej trate 
Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty- Lanžhot 
CZ na životné prostredie sa konalo 16. 05. 2017 o 17:00 hod. v kinosále v Moravskom Svätom 
Jáne. Starostka uviedla, že viacej starostov a zhodlo, aby bolo zachované priecestie Na štrnástku. 
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Taktiež informovala, že Európska únia je ochotná preplatiť priecestia, ktoré sú od seba vzdialené 
min. 4 km. Mgr. Smolár informoval, že pani z firmy REMING CONSULT, a. s. uviedla, že 
financie sú zatiaľ len na projektovú dokumentáciu a prvá etapa bude Devínska Nová Ves – 

Malacky, od Kútov po hraničný prechod a druhá etapa od Malaciek po Kúty. Bc. Holúbek 
uviedol, že jeden mimoúrovňový prejazd stojí 1,5 - 2 mil. € a po vybudovaní tento prejazd prejde 
pod správu obcí. Starostka obce uviedla, že po zrušení jedného z týchto prejazdov budú musieť 
sprístupniť všetky cesty ku každému pozemku, ktorý je za železničnou traťou. 
 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila 

 

Zapísala: Mária Šimková    ............................................... 

 

 

      ............................................... 

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

Bc. Peter Holúbek      ............................................... 

 

 

Bc. Iveta Kollárová     ...............................................  
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