Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.12.2014
o 18.30 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure

Prítomní:
- starostka obce Bc. Anna Kratochvílová
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
- zapisovateľka Mária Radochová
- predsedkyňa miestnej volebnej komisie Bc. Elena Kollová
- kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková
- občania podľa prezenčnej listiny

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure sa riadilo
nasledovným programom:
1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Príhovor starostky obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Určenie sobášiacich
5. Určenie zástupcu starostky obce
6. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
7. Určenie platu starostke obce
8. Diskusia
9. Záver

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Bc. Anna
Kratochvílová. Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci, takže toto zasadnutie bolo
uznášania schopné.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila za zapisovateľku zápisnice p. Máriu Radochovú a za overovateľov
zápisnice Bc. Ivetu Kollárovú a Mgr. Máriu Hromkovičovú.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Bc. Elena Kollová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Novozvolená starostka obce Bc. Anna Kratochvílová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce a Bc. Elena Kollová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie jej odovzdala
osvedčenie o zvolení za starostku obce.
e) Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub starostke
obce. Bc. Elena Kollová im odovzdala osvedčenia o zvolení. Sú to:
Mgr. Branislav Baláž
Mgr. Jozef Baláž
Peter Haleš
Peter Holúbek
Mgr. Mária Hromkovičová
Bc. Šimon Kadlic
Bc. Iveta Kollárová
Mgr. Juraj Smolár
Mgr. Ľubica Uhrová
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky

B/ k o n š t a t u j e , že
1. novozvolená starostka obce Bc. Anna Kratochvílová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Mgr. Branislav Baláž
Mgr. Jozef Baláž
Peter Haleš
Peter Holúbek
Mgr. Mária Hromkovičová
Bc. Šimon Kadlic
Bc. Iveta Kollárová
Mgr. Juraj Smolár
Mgr. Ľubica Uhrová
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
f) Vystúpenie novozvolenej starostky
Bc. Anna Kratochvílová, starostka obce vystúpila s príhovorom k poslancom
a k občanom, v ktorom poďakovala poslancom, ktorí v predchádzajúcich štyroch rokoch
pracovali v obecnom zastupiteľstve, pani kontrolórke a občanom za spoločne vykonanú
prácu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce Bc. Anna Kratochvílová prečítala program ustanovujúceho zasadnutia
OZ, za ktorý hlasovali všetci prítomní poslanci.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. musí OZ poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť rokovania OZ v prípadoch, ktoré tento zákon určuje.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 2 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
poveruje
poslankyňu Mgr. Ľubicu Uhrovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

4. Určenie sobášiacich
Starostka obce podľa zákona o rodine č. 36/2005 Zb. navrhla za sobášiacu
Mgr. Ľubicu Uhrovú. Starostka obce je sobášiacou podľa zákona.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 3 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure,
zmysle §4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
poveruje
sobášením poslankyňu Mgr. Ľubicu Uhrovú.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

5. Určenie zástupcu starostky obce
Starostka obce Bc. Anna Kratochvílová určila za svojho zástupcu Mgr. Ľubicu
Uhrovú.

6. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Poslanci jednohlasne odsúhlasili verejnú voľbu komisií a ich predsedov. Na základe
dohody poslanci navrhli komisie a ich predsedov.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 4 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zriaďuje
nasledovné komisie:
- komisiu verejného poriadku a požiarnej ochrany,
- komisiu výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja,
- komisiu finančnú a správy obecného majetku,
- komisiu školstva, kultúry a športu,
- komisiu zdravotnú a sociálnej starostlivosti,
volí
predsedu komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany Mgr. Juraja Smolára,
predsedu komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Bc. Šimona Kadlica,
predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku p. Petra Holúbka,
predsedkyňu komisie školstva, kultúry a športu Bc. Ivetu Kollárovú,
predsedkyňu komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti Mgr. Máriu Hromkovičovú.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

Podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov musí OZ schváliť komisiu na ochranu verejného záujmu, v ktorej by mali byť
zastúpení poslanci z politických strán a nezávislí poslanci. Starostka navrhla poslancov
do komisie: Peter Haleš – KDH
Mgr. Juraj Smolár – nezávislý kandidát
Mgr. Mária Hromkovičová – nezávislá kandidátka
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 5 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
p. Peter Haleš, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Mária Hromkovičová.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

7. Určenie platu starostke obce
Starostka obce oboznámila OZ so zákonom č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Poslankyňa Bc. Iveta
Kollárová navrhla zvýšenie základného platu o 20 %. Výpočet tvorí prílohu zápisnice.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 6 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
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 starostke obce
Bc. Anne Kratochvílovej vo výške 1 632,- €, zvýšenie minimálneho platu o 20 % (čo činí
326,- €) t.j. celkový plat činí 1 958.- €.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem p. Holúbka, ktorý sa zdržal
hlasovania.

8. Diskusia
- Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka sa ospravedlnila, že prišla neskôr,
pogratulovala poslancom k zvoleniu.
- Starostka obce informovala o požiadavke Poľovníckeho združenia v Borskom Svätom
Jure, aby poslancom predložila návrh, ktorý ju splnomocní v mene obce podpísať

Poľovníckemu združeniu v Borskom Svätom Jure Nájomnú zmluvu na výkon práva
poľovníctva na obecných pozemkoch.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 7 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
splnomocňuje
Bc. Annu Kratochvílovú, starostku obce podpísať Poľovníckemu združeniu Borský Svätý Jur
Nájomnú zmluvu na výkon práva poľovníctva.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
- Mgr. Juraj Smolár navrhol zmenu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,
ktorý predloží poslancom na úpravy a pripomienkovanie.
- Pán Peter Holúbek predniesol tieto podnety:
– doplnenie lampy na Tomkoch, stredný stĺp, ulica k Duffekovcom,
– doplnenie lampy za Halešovcami cesta k Šelcovcom,
– chybná lampa na Pesermlýnskej ul. pred domom 760 (Balejovci),
– zrezanie topoľov v areáli školy v čase vegetačného kľudu,
– 300. výročie prvej zmienky o osade Tomky – spomienka,
– na osade Húšky je slabý signál internetu - osloviť operátorov Orange, O2,
Telekom a Internet providerov – Optika zo Závodu,
– odstavené autá po dedine - pri škôlke a oproti č.d. 759,
– OZ - plán zasadnutí,
– na zasadnutiach OZ používať projektor na prezentáciu a mikrofóny,
– pred každým OZ porada poslancov,
– zo zasadnutia OZ vyhotovovať videozáznam,
– nájsť vhodné priestory na umiestnenie počítačov(cca 20 kusov), ktoré
zabezpečí p. Holúbek (do 15.1.2015). Starostka obce uviedla, že na toľko
počítačov v kultúrnom dome nie sú priestory. Bc. Iveta Kollárová navrhla
ponúknuť niektoré počítače sociálne slabším rodinám s deťmi.
– Ekopolis Zelené oázy – vybudovanie oddychovej zóny pri Hliníku - termín
predloženia projektu do 8.12.2014.
OZ prijalo uznesenie:

U z n e s e n i e č . 8 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
podanie žiadosti o financie z grantového programu Zelené oázy od Nadácie Ekopolis vybudovanie oddychovej zóny pri Hliníku.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

- Ing. Mária Kratochvílová upozornila na neprehľadnú internetovú stránku obce.
Pôvodná obecná stránka bola prehľadnejšia. Starostka obce informovala o príprave
novej webovej stránky.
- Bc. Šimon Kadlic sa informoval, aké informácie budú na webovej stránke. Mgr. Iveta
Balejčíková, hlavná kontrolórka v odpovedi uviedla, že to nie je vec OZ,
ale informácie, aké musia byť na obecnej stránke určuje zákon.
- Pani Anna Ščibranová poukázala na výtlky na ceste okolo stodoly pri kultúrnom
dome. Starostka jej odpovedala, že sa miestnymi komunikáciami bude
OZ v budúcnosti zaoberať.
- Pani Zuzana Buchová z osady Húšky sa poďakovala za opravu cesty na osade Húšky
a informovala sa, či sa bude na cestu pokladať i asfaltový povrch. Starostka uviedla,
že teraz nie - záleží to od financií v budúcnosti. Pani Buchová upozornila
na skutočnosť, že na obecnej internetovej stránke nevie nájsť príjmové položky
rozpočtu. Podľa jej názoru na stránke by mohli byť demografické údaje, počet
nezamestnaných, podnikatelia,.... Ďalej hovorila o faktúrach za služby pre obec, ktoré
vykonáva firma p. Kratochvíla, ND-A.Kratochvíl s.r.o.. Pani starostka odpovedala,
že väčšina faktúr je za vývoz fekálií a odpadu, ktoré v našej obci vyváža firma
ND-A.Kratochvíl s.r.o., ktorá má na tieto služby živnostenské oprávnenie. Poslankyňa
Bc. Iveta Kollárová uviedla, že práce, ktoré firma p. Kratochvíla pre obec robí,
netvoria ani 1% z jeho príjmov. Výkony pre obec sú skôr záťažou, nakoľko
p. Kratochvíl je zmluvne zaviazaný prioritným odberateľom svojich služieb, ale vždy
sa snaží vozidlá na požadovaný výkon poskytnúť.
- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala, kto vlastní budovu bývalej materskej škôlky
a aký tam má vlastník podnikateľský zámer. Starostka uviedla, že budova je predaná
a o podnikateľskom zámere zatiaľ nevie.
- Starostka obce oznámila, že budúce zasadnutie sa bude konať 22.12.2014.

9. Záver
Po ukončení diskusie starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Mgr. Mária Hromkovičová

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce

Bc. Iveta Kollárová

Mária Radochová
zapisovateľka

Príloha k bodu 1c
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Dňa 15.11.2014 sa na Slovensku konali komunálne voľby. V týchto
voľbách si občania volili starostov obcí a poslancov do obecného zastupiteľstva.
V našej obci bol celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov 1 322.
Volieb sa zúčastnilo 867 voličov, t.j. 65,58 %. Počet platných hlasovacích
lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 854, počet platných hlasov
pre voľby starostu obce bol 855.

Za starostku obce bola zvolená Anna Kratochvílová, získala 492 hlasov.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
l. Peter Holúbek – 424 hlasov
2. Mária Hromkovičová – 362 hlasov
3. Branislav Baláž – 343 hlasov
4. Ľubica Uhrová - 322 hlasov
5. Jozef Baláž – 316 hlasov
6. Peter Haleš – 307 hlasov
7. Šimon Kadlic – 277 hlasov
8. Juraj Smolár – 273 hlasov
9. Iveta Kollárová – 266 hlasov

Menom celej volebnej komisie chcem pani starostke a zvoleným
poslancom zablahoželať a popriať veľa pracovných úspechov.

Príloha k bodu 7
Určenie platu starostke obce

Návrh na odsúhlasenie platu starostke obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Pri výpočte sa vychádza:
- z počtu obyvateľov obce k 31.12.2013
- z priemerného mesačného platu v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 2013
- koeficient zaradenia do platovej stupnice (je stanovený
podľa počtu obyvateľov)

1616 osôb
824,- €
1,98

Zákonný minimálny plat je súčinom priemernej mzdy v národnom
hospodárstve a koeficientu zaradenia do platovej stupnice, čo je 1 631,52 €.
Môj návrh je ponechať tak, ako po minulé roky - minimálny zákonný plat
zvýšiť o 20%, čo činí po zaokrúhlení 1 958,- €.

