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Z á p i s n i c a 

 

z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 08. 03. 2017 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

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

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová. Z poslancov sa ospravedlnili Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová a 

Mgr. Ľubica Uhrová. Ospravedlnila sa  aj hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčiková, nakoľko bola 
chorá, čiže z programu bol stiahnutý bod 4 - Správa o kontrole zákonnosti VZN. Na zasadnutí bola 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné. Starostka za 

zapisovateľku určila Máriu Šimková.  
Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 
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. Pošta – Terézia Eliašová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného  pozemku. 
5. Diskusia  

6. Záver 
 

Mgr. Jozef Baláž prišiel neskôr, takže za pozvánku, schválenie navrhovateľov a overovateľov 
a kontrolu uznesení nehlasoval. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár 
Za: 7 

Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár,  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Do návrhovej komisie starostka obce navrhla Mgr. Šimona Kadlica a Petra Haleša, za 

overovateľov zápisnice Bc. Ivetu Kollárovú a Bc. Petra Holúbka. Títo poslanci boli do návrhovej 
komisie a za overovateľov zápisnice schválení.  
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Starostka obce poprosila poslancov, aby po ukončení rokovania OZ zostali na doriešenie 
niektorých otázok, ktoré vzišli zo stretnutia ohľadom kanalizácie v obci. 

 

 

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

obecného zastupiteľstva 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 07. 03. 2017.  

 

Uznesenie č. 53/2016- predĺženie Zmluvy uzatvorenej podľa § 20 a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne 
komunikácie a účelové komunikácie – splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo predĺženie Zmluvy uzatvorenej podľa § 20 
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Primátor mesta Senica Dodatok č. 1 
podpísal 26.01.2017. 

 

 

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. 
Pán Peter Šiko doposiaľ neposlal návrh kúpnej zmluvy. 
 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  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   

 

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

 

Hlasovanie 

Prítomní: 5 

Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár 
Za: 5 

Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Starostka poznamenala, že v mesiaci december 2016 boli zrušené tri uznesenia, kde 

starostka uviedla aj dôvody zrušenia uznesení.  
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3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí OZ sa pani Marta Hromkovičová zaujímala o osvetovú činnosť ohľadom 
separovaného zberu zo strany spoločnosti ENVI-PAK. Starostka uviedla, že od pracovníčky 
oddelenia marketingu sa dozvedela, že spoločnosť ENVI-PAK v rámci spolupráce s odborom 

školstva organizujú školenia pre učiteľov a pre iné skupinové školenia v rámci okresov, kde 
poskytujú materiály a prezentáciu. Pre okres Senica sa takéto školenie ešte nerobilo. Starostka 
požiadala, aby obec v prípade plánu takéhoto školenia kontaktovali. 
 

 

4. Pošta – Terézia Eliašová-Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 

Terézia Eliašová požiadala o odkúpenie časti obecného pozemku z parc. č. 5124/2, ktorý je 
vedený na LV č. 10883 v extraviláne obce vo výmere 35 m2. Táto časť pozemku je súčasťou 
pozemku, na ktorom je toho času postavená chata  s.č. 206 (staré číslovanie) evidovaná na LV č. 
1344 vo vlastníctve Heriban Peter Július, JUDr. Táto chata však rozmermi a novou výmerou 
nezodpovedá zápisu v katastri. 

Starostka uviedla, že touto žiadosťou  sa poslanci OZ zaoberali na pracovnej porade 

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  4 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

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 poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová,  
Mgr. Juraj Smolár 
Za: 5 

Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár 
Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Peter Holúbek 
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Starostka obce informovala:  

- 08. marca 2017 odovzdala projektový zámer na projekt „Zlepšenie technického vybavenia 

odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur“ v rámci 
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os Ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Deadline tohto zámeru je 09. marca 2017. 

Zámer vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Bc. Peter Holúbek sa 
zaujímal akú čiastku obec požaduje a o čo všetko sa v projekte žiada. Starostka uviedla, že 
v tomto zámere oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 168 515,40 €, požadovaná 
výška nenávratných finančných prostriedkov je 160 089,63 €, čiže spoluúčasť obce by bola 
niečo vyššie ako 8 000,- €. Konkrétne ide o vybavenie učební a školskej knižnice – vybavenie 

nábytku, učebné pomôcky, učebňa IKT, polytechnická učebňa. Suma 168 515,40 € predstavuje 
predpokladané náklady, cez verejné obstarávanie bude cena iná – toto je len zámer. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok sa bude predkladať v máji, najprv treba mať schválený tento 
zámer.  

- 28. januára 2017 sa konalo Slávnostné vyhodnotenie detského bežeckého pohára. Opäť bolo 
konštatované, že táto akcia bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Najmä rodičia detí 
a predseda Grand Prix Záhorie pán Polesňák túto akciu vyzdvihol. 
Starostka obce konštatovala, že v rámci Grand Prix Záhoria sme si dali za úlohu viac 

propagovať súťaž v základných školách a obciach, nakoľko beh patrí medzi najlacnejšie športy 
a prospieva zdraviu. 

- v mesiaci február sa konalo viacero členských schôdzí:  
04. februára 2017 - výročná členská schôdza Futbalového klubu Borský Svätý Jur 
19. februára 2017 - výročná členská schôdza Poľovného združenia 

26. februára 2017 - výročná členská schôdza Spolku vyslúžilých vojakov  
28. februára 2017 - výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska 

02. marca 2017 - výročná členská schôdza Dozorného výboru Coop Jednota 

- v mesiaci február sa vyčistila dažďová kanalizácia 

- začalo sa s čistením chodníkov a priekop 

- 17. februára 2017 firma Ladisco prvýkrát odviezla použitý kuchynský olej zo zberného dvora. 
Vyzbieralo sa 49 kg, firme Ladisco obce vyfakturovala sumu 7,- €. 

- Pani Chrančoková – majiteľka chaty v RO Tomky sa už druhýkrát obrátila na obecný úrad so 
žiadosťou o odstránenie stromov, ktoré môžu ohroziť život a majetok spoluvlastníkov chaty. 
Pani Chrančoková na výrub stromov odporučila firmu p. Ladislava Makaya z Považskej 
Bystrice, ktorá by si za zrezanie 3 borovíc  účtovala sumu 550,- €. Keďže sa táto suma zdala 
starostke obce privysoká a v chatovej oblasti je viacero stromov, ktoré treba odstrániť, obrátila 
sa na firmu ELVip z Malaciek a túto situáciu chce riešiť pomocou plošiny. K chate p. 

Chrančokovej sa s plošinou nedá dostať bez toho, aby sa nepoškodila vysadená zeleň. Starostka 

uviedla, že preverí možnosť práce pilčíka, ktorý pracuje vo výškach a požiada o cenovú 
ponuku. 

- Fond na podporu umenia vydal výzvu na Odbornú činnosť knižníc a knižničnú infraštruktúru 
na ktorej sme začali pracovať a do výzvy sa obec zapojí. Jedná sa o vybavenie miestnej 

knižnice. Uzávierka je 15. 03. 2017. 

- Začínajú vychádzať výzvy – v priebehu polroka ich bude viacej, starostka bude poslancov 

priebežne informovať o aktuálnych výzvach, na pracovnej porade sa môžu dohodnúť do 
ktorých výziev by sa obec zapojila. 
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6. Diskusia 

- Bc. Peter Holúbek informoval, že cesty, ktoré boli opravované a to Na Štrnástku 
a Pesermlýnska sú  na niektorých miestach vymleté a objavujú sa výtlky. Poznamenal, že sa 
týmto treba zaoberať a navrhol osloviť firmu, ktorá tieto cesty rekonštruovala a uplatniť si 
reklamáciu. Starostka uviedla, že stav preverí. 

- Mgr. Šimon Kadlic uviedol, že s komisiou výstavby, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja  sa zaoberali otázkou detského ihriska a behom týždňa poslancom pošle stanovisko 
komisie. Starostka sa zaujímala, či komisia riešila aj umiestnenie konkrétnych prvkov detského 
ihriska. Mgr. Kadlic uviedol, že rozhodnutie o prvkoch je už na rozhodnutí poslancov, keďže 
prvky sa pohybujú v rôznych cenových reláciách. 

- Pán Ladislav Horváth nadviazal na reč Bc. Holúbka ohľadom ciest a poznamenal, či by sa cesty 
nedali kolmo ukončiť obrubníkom tiež na ulici Krátka. 

- Bc. Peter Holúbek poznamenal, že nakoľko v komisii školstva, kultúry a športu prišlo 
k zmenám bolo by dobré tieto zmeny odhlasovať. Predsedkyňa tejto komisie, Bc. Iveta 
Kollárová, uviedla, že o tejto zmene bude informovať na budúcom zasadnutí OZ. 
Bc. Holúbek ďalej poukázal na výzvu ohľadom hasičskej zbrojnice a hasičského vozidla. 
Starostka uviedla, že sa o tejto výzve môžu porozprávať. 
 

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




