Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2015
o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Bc. Anna Kratochvílová
- 8 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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
4. Návrh Zmeny rozpočtu č. 1/2015
5. Štatút obce - návrh
6. Rokovací poriadok - návrh
7. Rôzne – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
8. Diskusia
Mgr. Balejčíková, hlavná kontrolórka obce navrhla doplniť program o nasledujúci bod:
Schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti.
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1. Otvorenie zasadnutia
Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Anna
Kratochvílová.
Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania
schopné. Starostka navrhla do návrhovej komisie Mgr. Máriu Hromkovičovú a Mgr. Jozefa
Baláža a za overovateľov zápisnice p Petra Holúbka a Mgr. Juraja Smolára. Títo poslanci
boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení.
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonala Anna Kratochvílová, starostka obce.
OZ prijalo tieto uznesenia:

U z n e s e n i e

č .

9 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 42/2013, 37/2014, 7/2014,
12/2014, 15/2014, 7/2015 a 8/2015.
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Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 predložila Mgr.
Balejčíková, hlavná kontrolórka obce. Pán Holúbek sa pýtal Mgr. Balejčíkovej, hlavnej
kontrolórky obce, v koľkých obciach robí hlavnú kontrolórku obce a na aké úväzky.
Kontrolórka odpovedala, že každý jej pracovný pomer sa považuje osobitne a v Borskom
Svätom Jure má úväzok 20% a ostatné pracovné úväzky sú ochrana osobných údajov,
netýkajú sa spoločnej zmluvy.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

č . 1 0 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borský Sv. Jur za rok 2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
4. Návrh Zmeny rozpočtu č. 1/2015
Návrh na zmenu rozpočtu obce bol poslancom doručený k oboznámeniu. S návrhom zmeny
rozpočtu oboznámila Bc. Macejková, účtovníčka obce. Dôvodom zmeny rozpočtu je
predpokladaná kúpa zadnej časti budovy pošty a dvora parc.č. 256/1. Táto kúpa nebola
zapracovaná do rozpočtu vo finančnom vyjadrení.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

č .

1 1 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Návrh zmeny rozpočtu č. 1 na rok 2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
5. Štatút obce – návrh
Návrh štatútu obce predložila Mgr. Uhrová.
OZ prijalo uznesenie:
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U z n e s e n i e

č .

1 2 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Štatút obce Borský Svätý Jur.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
6. Rokovací poriadok – návrh
Návrh rokovacieho poriadku predložil Mgr. Smolár.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

č .

1 3 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Borský Sv. Jur.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
7. Rôzne – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s
Ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. predložila starostka obce
Bc. Anna Kratochvílová. Poslanci sa dohodli, že túto ponuku odložia na budúce zasadnutie
OZ, po preverení bližších informácii.
8. Diskusia
Starostka obce oboznámila OZ:
- od ôsmeho týždňa začala fungovať nová webová stránka obce,
- o dotačných možnostiach : z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z Ministerstva
financií, zo Štátneho Enviromentálneho fondu,
- o ponuke zo Slovenskej sporiteľne ohľadom zavedenia bankomatu v našej obci. Náklady
sú rozrátané podľa počtu výberov. Pri mesačnom výbere do 500 výberov by obec
doplácala 900.- € mesačne, pri výbere do 1 000 výberov obec by doplácala 800.- €, ...,
- zapojili sme sa do druhého kola Ekopolis – Zelené oázy,
- s výsledkom prieskumu cestujúcich z našej obce, ktorý bol spracovaný
do grafov a vyhodnotený. Zo 450 rozdaných dotazníkov sa prieskumu zúčastnilo
41 obyvateľov.
- na osade Tomky sa budú v období od 20.3.2015 do 30.6.2015 vymieňať drevené stĺpy
za elektrické,
- pripravujeme podklady na zapojenie sa do výzvy na vybudovanie multifunkčného ihriska,
poprosila predsedov komisií, aby si do budúceho zasadnutia OZ pripravili plán práce
jednotlivých komisií.
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Schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti
Mgr. Balejčíková, hlavná kontrolórka obce požiadala o Schválenie žiadosti o udelenie súhlasu
s výkonom inej zárobkovej činnosti - mediátor.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

č .

1 4 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
súhlasí
s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre Mgr. Ivetu Balejčíkovú, hlavnú kontrolórku obce
Borský Svätý Jur.
- Bc. Iveta Kollárová predstavila plán činnosti komisie školstva, kultúry a športu na rok
2015.
- Pán Peter Trnka sa spýtal hlavnej kontrolórky v koľkých obciach robí hlavnú kontrolórku
obce a na aké úväzky. Mgr. Balejčíková odpovedala, že robí hlavnú kontrolórku
v desiatich obciach. Ďalej sa spýtal, či v prieskume cestujúcich boli započítaní aj občania,
ktorí sa zúčastnili internetového prieskumu.
- Pán Ladislav Horváth upozornil, že v znaku obce je Juraj ľavoruký. Pani starostka mu
odpovedala, že by sa tým mala zaoberať heraldická komisia.
- Ing. Mária Kratochvílová sa pýtala na čistenie potoka na osade Tomky. Starostka
jej odpovedala, že potoky sú v správe SVP, š.p. správa povodia Moravy, ktorému podnety
obec odstupuje.
- Mgr. Juraj Smolár sa informoval na rokovanie s VUC ohľadom rušenia spojov. Starostka
mu odpovedala, že VUC zrušilo 2 spoje, lebo tam cestovalo priemerne menej ako
8 cestujúcich. Ďalej navrhol osadiť v dedine 2 zrkadlá – pri hasičskej zbrojnici
a pri kultúrnom dome pri dome p. Vallovej. Ako podnety od občanov uviedol, že občania
si žiadajú uviesť dopravné značenie v hornej časti obce pri hostinci Na Majeri do
pôvodného stavu, tak ako bolo pred revitalizáciou obce a občania navrhli, aby bola
zriadená autobusová zástavka pri budove pošty a osadené smetné koše.
- Pán Peter Holúbek sa informoval na prieskum ohľadom pripojenia internetu na osade
Tomky. Starostka mu odpovedala, že táto otázka sa rieši. S problémom sa obrátila na
spoločnosti SWAN a Orange.
- Ing. Mária Kratochvílová informovala, že na osade je problém s internetom hlavne
cez deň, večer s internetom od firmy Orange nie je problém, s ostatnými spoločnosťami
je problém aj s telefonovaním.
Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

Peter Holúbek

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce

Mgr. Juraj Smolár

Bc. Mária Radochová
zapisovateľka
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