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Z á p i s n i c a 

 

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.12.2015 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, 

ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)  

- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčiková - ospravedlnená  

- zapisovateľka Mgr. Mária Radochová 

- občania podľa prezenčnej listiny. 

 

Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 

2015 – 2020 

3. Diskusia  

4. Záver 

 

Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová. Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci,  takže bolo uznášania schopné. 

Starostka navrhla do návrhovej komisie p. Haleša  a Bc. Kadlica a za overovateľov zápisnice 

Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Uhrovú. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za 

overovateľov zápisnice schválení.  

 

 

2. Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2015-2020 

 

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2015 – 2020 

predložila poslancom  Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce. Poslanci sa týmto 

dokumentom zaoberali už na minulom zasadnutí OZ.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

U z n e s e n i e   č .   6 4 / 2 0 1 5  

 

s c h v a ľ u j e  

 

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2015 – 2020. 

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. 
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3. Diskusia 

 

V diskusii Bc. Holúbek upozornil na slabý signál internetu v KD. 

Pán Čermák sa informoval na postavenie vysielača pre firmu SWAN. Starostka obce ho 

informovala, že OZ sa s týmto problémom zaoberalo aj na zasadnutiach OZ, aj na pracovných 

poradách a bude sa ešte zaoberať aj na ďalšom zasadnutí OZ. Informovala, že s Ing. Ondrišom 
majiteľom SWAN-u sa dohodli, že budú hľadať iné náhradné riešenie. Pán Čermák povedal, že 
v obci sa pripravuje petícia proti výstavbe vysielača. 
 

 

 

Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným  
za účasť a zasadnutie ukončila.   
 

 

Zapísala: Mgr. Mária Radochová   ............................................... 

 

 

 

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

          Mgr. Anna Kratochvílová 

       starostka obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ľubica Uhrová             ............................................... 

 

 

Mgr. Branislav Baláž               ...............................................  

 




