Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.12.2014
o 18.00 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 Bc. Mária Radochová
- účtovníčka obce Bc. Mária Macejková
- občania podľa prezenčnej listiny
Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2014
4. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
6. Schválenie členov komisií
7. Diskusia
8. Záver
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Bc. Anna
Kratochvílová. Ospravedlnila Mgr. Ivetu Balejčíkovú, hlavnú kontrolórku obce, ktorá sa
nemohla zúčastniť zasadnutia OZ z dôvodu choroby.
Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci, takže bolo uznášania schopné. Starostka
navrhla do návrhovej komisie Bc. Kollárovú a Mgr. B. Baláža a za overovateľov zápisnice
Mgr. Uhrovú a Bc. Kadlica. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov
zápisnice schválení. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice
schválení.
Starostka navrhla podľa rokovacieho poriadku za stálu zapisovateľku OZ Bc. Máriu
Radochovú.
OZ prijalo toto uznesenie:
U z n e s e n i e č . 9 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za stálu zapisovateľku OZ Bc. Máriu Radochovú.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem p. Holúbka, ktorý sa zdržal
hlasovania.
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2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prečítala Anna Kratochvílová, starostka obce.
OZ prijalo toto uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 0 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 42/2013, 70/2013, 7/2014
a 37/2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

3. Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2014
Tretiu zmenu rozpočtu v roku 2014 predložila Bc. Mária Macejková, účtovníčka
obce. Poslanci dostali tieto materiály domov k preštudovaniu. Poslanci sa so zmenou
rozpočtu oboznámili na pracovnej porade dňa 17.12.2014 a účtovníčka obce zmenu
rozpočtu doplnila a vysvetlila.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 1 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
3. zmenu rozpočtu v roku 2014 tak, ako bola predložená.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

4. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie
odkázanosti na sociálnu službu predložila Anna Kratochvílová, starostka obce. Poslanci
obdržali tento materiál domov k preštudovaniu.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 2 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na
sociálnu službu.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
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5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, ktorý vypracovala Mgr. Balejčíková,
hlavná kontrolórka obce prečítala Anna Kratochvílová, starostka obce. Poslanci dostali
tento materiál domov k preštudovaniu.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 3 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

6. Schválenie členov komisií
Na zasadnutí OZ dňa 3.12.2014 boli schválené komisie, ktoré budú pracovať pri OZ.
Boli schválení aj predsedovia komisií, starostka oboznámila prítomných s komisiami a ich
predsedami. Starostka obce vyzvala predsedov komisií, aby predložili návrhy na členov
jednotlivých komisií.
Mgr. Juraj Smolár, predseda komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany navrhol za
členov svojej komisie: p. Rudolfa Hrnčiara, p. Pavla Plánku, p. Adama Kotrča a p. Martu
Hromkovičovú. OZ týchto členov schválilo.
Pán Peter Holúbek, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku navrhol za
členov svojej komisie: Mgr. Jozefa Baláža, Bc. Máriu Macejkovú, Ing. Martinu Macejkovú,
p. Petra Trnku, p. Zuzanu Buchovú, Bc. Ivetu Kollárovú a Ing. Katarínu Vlkovú. OZ týchto
členov schválilo.
Bc. Šimon Kadlic, predseda komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
navrhol za členov svojej komisie: p. Petra Haleša, Ing. Jozefa Kadlica, Ing. Arch. Jozefa
Koštiala a p. Jaroslava Špačka. OZ týchto členov schválilo.
Bc. Iveta Kollárová, predsedkyňa komisie školstva, kultúry a športu navrhla za členov
svojej komisie: Mgr. Ľubicu Uhrovú, p. Zitu Mateovičovú, Bc. Máriu Radochovú, Mgr.
Máriu Hromkovičovú, p. Evu Dobiašovú, Mgr. Zuzanu Obernaueovú, Mgr. Branislava
Baláža a Mgr. Tomáša Nemčeka. OZ týchto členov schválilo.
Mgr. Mária Hromkovičová, predsedkyňa komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
navrhla za členov svojej komisie: p. Ladislava Horvátha, Bc. Ivetu Kollárovú, Bc. Elenu
Kollovú, Bc. Máriu Radochovú, Mgr. Ľubicu Uhrovú a p. Libušu Celláryovú. OZ týchto
členov schválilo.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 4 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
s ch v a ľ u j e
- za členov komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany: p. Rudolfa Hrnčiara, Pavla
Plánku, Adama Kotrča a Martu Hromkovičovú.
- za členov komisie finančnej a správy obecného majetku: Mgr. Jozefa Baláža, Bc. Máriu
Macejkovú, Ing. Martinu Macejkovú, P. Petra Trnku, p. Zuzanu Buchovú, Bc. Ivetu
Kollárovú a Ing. Katarínu Vlkovú.
- za členov komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja: p. Petra Haleša,
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Ing. Jozefa Kadlica, Ing. Arch. Jozefa Koštiala a p. Jaroslava Špačka.
- za členov komisie školstva, kultúry a športu: Mgr. Ľubicu Uhrovú, p. Zitu Mateovičovú,
Bc. Máriu Radochovú, Mgr. Máriu Hromkovičovú, p. Evu Dobiašovú, Mgr. Zuzanu
Obernaueovú, Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Tomáša Nemčeka.
- za členov komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti: p. Ladislava Horvátha, Bc. Ivetu
Kollárovú, Bc. Elenu Kollovú, Bc. Máriu Radochovú, Mgr. Ľubicu Uhrovú a p. Libušu
Celláryovú.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
7. Diskusia
- Žiadosť o odkúpenie pozemku
Božena Leitgebová a Karol Leitgeb požiadali o odkúpenie pozemku z parcely 5650/1 k
parcele 5650/14 vo výmere 16 m2.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 5 / 2 0 1 4
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure.
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku z p.č.5650/1 k p.č. 5650/14 vo výmere 16 m2 p. Božene Leitgebovej
a p. Karolovi Leitgebovi za cenu 82,98 €/m2. 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.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
Starostka obce oboznámila OZ:
- 4.12.2014 sme dostali z Enviromentálneho fondu oznámenie o pridelení dotácie na
rekonštrukciu telocvične vo výške 78 000,- €,
- z Úradu vlády sme dostali oznámenie, v ktorom komisia neodporučila projekt „Tréning
v obci Borský Svätý Jur“ pre futbalový klub,
- 17.12.2014 bola pracovná porada poslancov, na ktorej poslanci obdržali zoznam žiadostí
o pridelenie bytu a pridelili byt, ktorý sa uvoľňuje,
- 18.12.2014 na základe schválenia zmeny rozpočtu č. 3 bola zakúpená kosačka,
- do domácností je distribuovaný občasník Jurské zvesti,
- vývoz komunálneho odpadu bude v sobotu 27.12.2014, občanom to oznámime aj
v miestnom rozhlase a na webovej stránke,
- 10.1.2015 bude v kultúrnom dome vyhodnotenie detskej bežeckej súťaže,
- vyzvala predsedov spoločenských organizácií na prípravu výročných členských schôdzí,
- oboznámila s termínmi kultúrnych, spoločenských akcií a členských schôdzí
v kultúrnom dome v mesiacoch január a február,
- pripomenula poslancom pracovnú poradu, ktorá sa bude konať 16.1.2015 a možnosť
účasti na seminári poriadaný RVC Senica dňa 7.3.2015 o 9.oo hod. Účasť treba nahlásiť
do polovice februára na Obecný úrad.
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- Mgr. Ľubica Uhrová informovala, že koncom novembra poslala prihlášku do súťaže
GRAND PRIX ZÁHORIA 2015 - Beh jurským parkom. Bude to už 4. ročník, ktorý sa
bude konať 18.7.2015. Členský príspevok pre rok 2015 je 200.- € a poplatok za
rozhodcovský servis pre rok 2015 sa zvyšuje zo 4 000.- Kč na 5 000.- Kč. Tieto financie
bude treba naplánovať do rozpočtu.
- Pán Peter Trnka podal sťažnosť ohľadom poľovačky, ktorá sa konala dňa 6.12.2014.
Poľovníci strieľali v blízkosti rodinných domov a poškodili mu sklo na aute. Vedúci
poľovačky to neriešil. Navrhol v zmluve s poľovným združením posunúť hranicu na 500
m od obce. Bc. Šimon Kadlic navrhol, aby poľovníci nahlásili termín a kontrolovalo sa
dodržiavanie zákona. Pán Peter Holúbek povedal, že zoznam poľovačiek je zverejnený
na tabuli. Pán Peter Haleš mu povedal, že mal volať políciu. Pán Peter Trnka informoval,
že bolo porušených viacero paragrafov o poľovníctve. Starostka navrhla zvolať pána
Petra Trnku a predsedu poľovného združenia v našej obci p. Stanislava Šimka na
rokovanie.
- Pán Peter Holúbek sa pýtal na odpovede na minulé príspevky. Starostka odpovedala:
- nesvietiace lampy sú v stave riešenia,
- čo sa týka zrezávania topoľov, musíme osloviť spoločnosti, mohlo by sa to spraviť do
konca marca,
- prvú písomnú zmienku o osade Tomky si pripomenieme v mesiaci marec 2015 pri
prezentácii monografie o obci,
- výtlky na cestách sme zasypali frézovanou zmesou,
- odstavené autá – bude riešiť komisia verejného poriadku,
- zverejnenie záverečného účtu – teraz nie je na webovej stránke obce, keď sa
prejednával, bol zverejnený, ale terajšia webová stránka má nedostatky, ktoré sa snažíme
odstrániť,
- Pani Adriana Kršek sa informovala, či obec poďakovala majsterke Slovenska Zuzke
Švejdovej. Starostka jej odpovedala, že 10.1.2015 bude vyhodnotenie detskej bežeckej
súťaže,
- Ing. Mária Kratochvílová z osady Tomky upozornila, že nesvieti vianočná ozdoba, pri
montovaní vianočnej ozdoby jej doskákali a zničili plot. Starostka jej odpovedala, že
preverí túto skutočnosť.
- Bc. Šimon Kadlic poprosil starostku, či by mohla do najbližšieho OZ zverejniť jej víziu
skutočné plány, predstavy na najbližšie 4 roky a túto víziu potom aj umiestniť na obecnú
internetovú stránku, aby sa mohla táto vízia skoordinovať s predstavami poslancov.
Starostka odpovedala, že skutočnosť súvisí s tvorbou rozpočtu, ktorý budú tvoriť všetci
poslanci a vzhľadom na obmedzené finančné možnosti bude musieť prísť ku kompromisom.
Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala
prítomným za účasť, popriala šťastné sviatky a zasadnutie ukončila.

Mgr. Uhrová Ľubica:

Bc. Kadlic Šimon:

Bc. Kratochvílová Anna
starostka obce

Bc. Radochová Mária
zapisovateľka
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