Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupite¾stva konaného dòa 9.2.2015
o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Anna Kratochvílová
- 8 poslancov Obecného zastupite¾stva obce Borský Svätý Jur (pod¾a prezenènej listiny,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
- zapisovate¾ka Bc. Mária Radochová
- úètovníèka obce Bc. Mária Macejková
- obèania pod¾a prezenènej listiny
Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledku kontrol za 2. polrok 2014
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpoètu
5. Návrh rozpoètu na rok 2015 – schválenie
6. Rokovací poriadok – návrh
7. Zásady pre zriaïovanie komisií pri OZ v Borskom Sv. Jure
8. Žiados• o odkúpenie pozemku – Ružièka Ján
9. Ing. Kodaj – prístupová cesta
10. Diskusia
11. Záver
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie Obecného zastupite¾stva otvorila starostka obce Bc. Anna
Kratochvílová. Ospravedlnila Mgr. Ivetu Balejèíkovú, hlavnú kontrolórku obce, ktorá sa
nemohla zúèastni• zasadnutia OZ z dôvodu zlého poèasia.
Na zasadnutí bola prítomná nadpolovièná väèšina poslancov, takže bolo uznášania
schopné. Starostka navrhla do návrhovej komisie p. Petra Holúbka a Mgr. Juraja Smolára
a za overovate¾ov zápisnice Mgr. Máriu Hromkovièovú a Mgr. Jozefa Baláža. Títo poslanci
boli do návrhovej komisie a za overovate¾ov zápisnice schválení.
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení preèítala Anna Kratochvílová, starostka obce.
OZ prijalo tieto uznesenia:
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U z n e s e n i e

è .

1 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia è. 42/2013, 7/2014, 37/2014,
12/2014 a 15/2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
U z n e s e n i e

è .

2 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
ruší
uznesenie è. 70/2013 z dôvodu nereagovania žiadate¾ov Mgr. Ferdinanda Královièa
a manželky Dagmar o odkúpenie pozemku p.è. 5650/53 vo výmere 69 m2.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
3. Správa o výsledku kontrol za 2. polrok 2014
Správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014 preèítala Anna
Kratochvílová, starostka obce. Správu vypracovala Mgr. Balejèíková.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

è .

3 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 a informácie
o kontrolovaných skutoènostiach o ktorých sa HK dozvedela pri výkone týchto kontrol.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpoètu
Mgr. Balejèíková, hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu rozpoètu
s doporuèením návrh schváli•. Toto jej stanovisko preèítala Anna Kratochvílová, starostka
obce.
5. Návrh rozpoètu na rok 2015 – schválenie
Návrh rozpoètu obce na roky 2015 – 2017 bol poslancom doruèený k oboznámeniu. Návrh
rozpoètu bol zverejnený na internetovej stránke obce, èím bola splnená povinnos• pod¾a § 9,
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ods. 2 Zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. S návrhom rozpoètu na rok 2015,
ktorý zoh¾adòuje potreby obce oboznámila p. Macejková, úètovníèka obce. Bc. Kadlic
informoval, že poslal na finanènú komisiu list k rozpoètu. Komisia mu niektoré body
zapracovala, ale ešte navrhuje, aby sa položka špeciálne služby, kde sa úètujú hlavne právne
služby zmenila zo sumy 5 000.- € na sumu 2 500.- €. Sumu 2 500.- € navrhol presunú•
do prebytku. Pani starostka mu odpovedala, že pri renomovanej právnickej firme hradíme
skutoèné výdavky a nie paušálne. Pán Špaèek sa informoval, èi sú v rozpoète navrhnuté
financie aj na multifunkèné ihrisko. Starostka mu odpovedala, že nie, na finanènej komisii sa
dohodli, že sa bude robi• z dotácií. Mgr. Jozef Baláž sa informoval na stav rezervného fondu.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e è . 4 / 2 0 1 5
Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
návrh rozpoètu obce na rok 2015 a
berie na vedomie
návrh rozpoètu na roky 2016 a 2017 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra tak, ako bol
predložený.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
6. Rokovací poriadok – návrh
Návrh rokovacieho poriadku OZ odložili poslanci na budúce zasadnutie OZ. Rokovací
poriadok písomne pripomienkovala kontrolórka obce Mgr. Balejèíková. Poslankyòa Uhrová
navrhla upravi• § 9 ods. 9 pod¾a zákona è. 369/1990 Z. z.
7. Zásady pre zriaïovanie komisií pri OZ v Borskom Svätom Jure
Zásady pre zriaïovanie komisií pri OZ v Borskom Svätom Jure predložili starostka obce
Anna Kratochvílová, ¼ubica Uhrová a Iveta Kollárová. Poslali ich poslancom
na pripomienkovanie. Po doplnení poslancami ich následne predložil Bc. Šimon Kadlic.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

è .

5 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
Zásady pre zriaïovanie komisií pri OZ v Borskom Sv. Jure.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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8. Diskusia
Žiados• o odkúpenie pozemku
Pán Ján Ružièka požiadal o odkúpenie pozemku z parcely 4477/8 k parcele 4477/56
vo výmere 43 m2 a zámenu pozemku p.è. 4477/56 diel 1 v celkovej výmere 6 m2 za èas• p.è.
4477/8 vo výmere 6 m2. OZ schválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnute¾ného majetku
a aj odpredaj pozemku.
OZ prijalo uznesenia:
U z n e s e n i e

è .

6 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
spôsob prevodu vlastníctva nehnute¾ného majetku obce Borský Svätý Jur z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a z p.è. 4477/8 k p.è. 4477/56 vo výmere 43 m2 Jánovi Ružièkovi za cenu
82,98 €/m2 a zámenu pozemku p.è. 4477/56 diel 1 v celkovej výmere 6 m2 za èas• p.è. 4477/8
vo výmere 6 m2 pod¾a geometrického plánu è. 10-05/2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
U z n e s e n i e

è .

7 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
odpredaj pozemku z p.è. 4477/8 k p.è. 4477/56 vo výmere 43 m2 Jánovi Ružièkovi za cenu
82,98 €/m2 a zámenu pozemku p.è. 4477/56 diel 1 v celkovej výmere 6 m2 za èas• p.è.
4477/8 vo výmere 6 m2.
Prevod nehnute¾ností je v zmysle zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a,
ods. 8, písm. b. Zároveò poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy
a zámennej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnute¾ností
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Ing. Kodaj – prístupová cesta
Bc. Kadlic predložil návrh na vybudovanie cesty pri rodinnom dome Ing. Kodaja na osade
Tomky. Starostka obce informovala, že prístupová cesta k rodinnému domu Ing. Kodaja sa
bude rieši• v rámci pozemkových úprav. Bc. Kadlic navrhol, aby si p. Duffeková z osady
Tomky mohla necha• drevo zo stromov z prístupovej cesty, ktoré spíli jej syn.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

è .

8 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
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vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu Ing. Kodaja.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Starostka obce oboznámila OZ:
- vyzvala poslancov, ktorí sa chcú zúèastni• školenia pre novozvolených poslancov,
aby nahlásili mená,
- 16.1.2015 sa konala porada poslancov k tvorbe rozpoètu,
- 16.1.2015 o 09:00 hod. bolo zvolané p. Jánom Prelcom zhromaždenie vlastníkov pôdy
oh¾adne odèlenenia 200 ha po¾ovného revíru z po¾ovného revíra Po¾ovného združenia
Borský Svätý Jur,
- 21.1.2015 zasadala komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany vo veci podnetu
p. Trnku voèi Po¾ovnému združeniu Borský Svätý Jur.,
- 22.1.2015 zasadala komisia finanèno-rozpoètová a správy majetku,
- 23.1.2015 sa konalo zhromaždenie vlastníkov po¾ovných pozemkov v k. ú. Borský Svätý
Jur v spoloènom po¾ovnom revíre Borský Svätý Jur,
- 28.1.2015 komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany riešila s•ažnos• p. Brnu,
- 14.2.2015 poriada ZŠ s MŠ maškarný ples o 13:00 hod., od 9:00 hod. bude po dedine
chodi• fašiangový sprievod pod vedením p. Jána Kopèu, o 20:00 hod. sa koná maškarný
ples pre dospelých.
Výroèné èlenské schôdze spoloèenských organizácií:
- 08.02.2015 – futbalový klub,
- 11.02.2015 – COOP Jednota,
- 17.02.2015 – Jednota dôchodcov Slovenska,
- 21.02.2015 – Dobrovo¾ný hasièský zbor,
- 22.02.2015 – Po¾ovné združenie.
- 23.02.2015 sa bude kona• ïalšie zasadnutie OZ,
- 09.03.2015 sa uskutoèní pracovná porada k jednoduchým pozemkovým úpravám.
Pán Peter Holúbek informoval:
- o žiadosti farského úradu o finanèné prostriedky na bleskozvod. OZ sa touto žiados•ou
bude zaobera• až po dodaní rozpoètu na bleskozvod,
- znova upozornil komisiu verejného poriadku na odstavené autá po dedine.
- požiadal o skenovanie faktúr, ktoré sa zverejòujú,
- chcel by by• priebežne štvr•roène informovaný o plnení rozpoètu,
- o postúpení do druhého kola v projekte Zelené oázy, do 16.2.2015 sa musí projekt
upresni•.
Pán Peter Holúbek sa informoval:
- v akom stave je odkúpenie objektu po firme Belimer obcou. Starostka odpovedala,
že kúpa je v riešení, COOP Jednota ešte nedodala geometrický plán.
- na zrezanie topo¾ov v areáli ZŠ s MŠ a výstavby plotu. Starostka mu odpovedala,
že rokovala s firmou, ktorá je oprávnená na zrezanie stromov.
- ko¾ko je poplatok za reklamnú tabu¾u 80 x 100 cm,
- na stavebné pozemky, ve¾kos• pozemkov, kde, ko¾ko a kedy budú pridelené a za akú cenu.
Starostka mu odpovedala, že v lokalite „pri Halešoch“, ale od roku 2012 si nikto nedal
žiados• o pridelenie stav. pozemku. Mgr. Hromkovièová navrhla zavies• inžinierske siete
do danej lokality, Bc. Kadlic uviedol, že v územnom pláne sú stavebné pozemky
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plánované, kedy budú vysporiadané. Starostka mu odpovedala, že po skonèení
pozemkových úprav.
- na úväzky hlavnej kontrolórky obce, kde všade robí hlavnú kontrolórku, aký je na òu
oficiálny kontakt, ako a kedy ju môžu kontaktova•.
- na líniovú stavbu tlaková kanalizácia, èi existuje projekt aj na gravitaènú kanalizáciu, èi by
bolo možné porovna• tlakovú a gravitaènú kanalizáciu, aj finanène. Starostka mu
odpovedala, že v územnom pláne máme naplánovanú tlakovú kanalizáciu. Bc. Kadlic
navrhol, aby sme oslovili obec Sekule, založili združenie a prihlásili sa k výzve
z eurofondov na budovanie kanalizácie, združenie nad 2 000 obyvate¾ov.
- na opravu budovy pošty, a podal návrh využitia poschodia na byt.
Bc. Šimon Kadlic navrhol zriadi• bankomat v obci a zadal úlohu, aby komisia kultúry,
školstva a športu sledovala výzvy oh¾adom budovania multifunkèného ihriska a aby komisia
navrhla možnosti využitia kinosály kultúrneho domu.
Mgr. Smolár navrhol, aby hlavná kontrolórka obce skontrolovala všetky platné VZN.
Pán Jaroslav Špaèek sa informoval, na pohrebné služby. Starostka mu odpovedala, že firma
Ecker a firma Potoèárová majú v Šaštíne spory, firma Ecker nás odborne zastupuje, h¾adáme
pracovníka, ktorý bude spravova• dom smútku.
Mgr. Olšovská sa pýtala na dotáciu rozšírenia kapacít materských škôl.

Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poïakovala prítomným
za úèas• a zasadnutie ukonèila.

Mgr. Mária Hromkovièová

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce

Mgr. Jozef Baláž

Bc. Mária Radochová
zapisovate¾ka
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