Zápisnica
z tridsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 03. 04. 2018 o 18.30 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice)
- zapisovateľka Mária Zaicová
- občania podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie zasadnutia
Tridsiate tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová, konštatovala, že je prítomných osem poslancov. Ospravedlnili sa Mgr. Iveta
Balejčíková, hlavná kontrolórka obce a poslanec Mgr. Šimon Kadlic. Na zasadnutí bola prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka obce doplnila program o bod č. 3 – Karpatská mapa možností - Cesta pamäťou krajiny
Záhorie – Slovácko, o programe dala hlasovať:
Uznesenie č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 03.04.2018
v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice
v rámci výzvy číslo VI. P HaZZ 2018
3. Karpatská mapa možností - Cesta pamäťou krajiny Záhorie – Slovácko
4. Diskusia
5. Záver
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Do návrhovej komisie starostka navrhla Bc. Petra Holúbka a Mgr. Máriu Hromkovičovú
O obsadení návrhovej komisie dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za členov návrhovej komisie Bc. Petra Holúbka a Mgr. Máriu Hromkovičovú.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice starostka určila Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Ľubicu Uhrovú. Za
schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 87/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Ľubicu Uhrovú.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku starostka určila Máriu Zaicovú.
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2. Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice
v rámci výzvy číslo VI. P HaZZ 2018
Starostka uviedla, že projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice je taký istý, ako ten, ktorý bol
predložený k minulej žiadosti o dotáciu, len je rozšírený o elektrinu, betonáže a odborné činnosti.
Cena rekonštrukcie hasičskej zbrojnice spolu s DPH predstavuje sumu 108 915,59 €, kde sa môže
rátať s 10% – 20% znížením tejto ceny verejným obstarávaním. Dotácia bude poskytnutá vo výške
max. 30 000,-€. Starostka hovorila o tom, že hasičská zbrojnica v obci je v dezolátnom stave – treba
ju podrezať, zrekonštruovať celú strechu a zrekonštruovať tak, aby spĺňala predpísané parametre,
taktiež je potrebné preložiť vodu, ktorou sa zavlažuje park. Ďalej uviedla, že v prípade získania
dotácie projekt treba zrealizovať do dvoch rokov.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 88/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
• predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice
v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
• zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5%
z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie
30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov).
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Karpatská mapa možností – Cesta pamäťou krajiny Záhorie - Slovácko
Starostka uviedla, že ohľadom projektu Karpatská mapa možností bola rokovať v obci Buchlov,
Obce v Českej republike sú lepšie pripravené zapojiť sa do takýchto projektov, už majú
vypracované projekty. Naša obec by sa zapojila ako partner v neinvestičných projektoch, obce
v Českej republike sa zrejme zapoja aj do investičných projektov. Cena projektu bude 1 200 000,-€.
Do projektu je zapojená miestna akčná skupina (MAS) Buchlov, Mikroregión Buchlov, mestá
a obce ČR – Boršice, Buchlovice, Břeclav, Salaš, Tupesy, Velehrad, Zlatkov. Zo Slovenskej
republiky sa mala zapojiť taktiež MAS, no nakoľko v obciach neprebehli pozemkové úpravy, tak sa
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do tohto projektu zapojí len obec Dojč, Borský Svätý Jur a mesto Šaštín-Stráže. V prvej fáze by išlo
o vybudovanie náučného chodníka v rámci obce a v septembri by sa naša obce pripravila aj na
ostatné veci. V tejto fáze by obec mohla osadiť lavičky, odpadkové koše, trasy turistických
chodníkov, označovníky, altánky, výsadby stromov – lipa, slivka, hruška. Pri pamätihodnostiach
v našej obci by boli označovníky, kde by sa pomocou QR kódu dali prečítať o danej pamiatke
informácie. Bc. Holúbek poznamenal, že mu v projektu chýba úprava samotných ciest. Starostka
uviedla, že s týmto sa v projekte neráta.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 89/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
súhlasí
so zapojením sa do projektu Karpatská mapa možností – Cesta pamäťou krajiny Záhorie – Slovácko
schvaľuje
finančný príspevok na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových nákladov obce 1000,-€.

Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária
Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce informovala:
- Mgr. Ľubica Uhrová spracovala žiadosť o dotáciu na základe výzvy TTSK na predkladanie
žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora športových aktivít mládeže – žiadaná bola suma
600,-€ na podporu športového podujatie Beh jurským parkom.
- Obec podala žiadosť na získanie financií z Ministerstva financií na rekonštrukciu
a modernizáciu kultúrneho domu (konkrétne knižnice) – táto výzva bola podaná aj minulý rok.
- 27./29. marca sa starostka obce zúčastnila 29. zasadnutia snemu Združenia miest a obcí Záhorie
v obci Vysoká pri Morave. Okrem ekonomických otázok sa na zasadnutí venovali aj návrhu
nového stavebného zákona.
- Chystá sa nový zákon o odpadoch, spôsob separovania je rôzna, organizácie OZV dali
výpoveď 250 obciam, v oblasti školstva sa konštatovalo že reformy príde v školstve ku kríze
- Obce stále doplácajú na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2011 sa obce dobrovoľne
zaviazali, že pomôžu štátu, znížili podielové dane a doteraz obce nedostávajú 70,30 % ako pred
rokom 2011 ale 70 %. Zhoršil sa sociálny status starostov, obce žiadali stanovenie jasných
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podmienok pri čerpaní eurofondov, v NR SR sa prijímajú zákony príliš rýchlo, bez rozborov,
následne dochádza k novelizáciám, keďže prax ukáže nerealizovateľnosť zákonov.
- Obciam zo zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vyplýva nová povinnosť –
prenesenie povinnosti
odstraňovať
závady v schodnosti chodníkov, ktoré vznikli
znečisťovaním poľadovicou alebo snehom na vlastníkov alebo správcov týchto komunikácií.
- Otvárajú sa sociálne podniky – starostka dala poslancom na zváženie možnosť zriadiť v obci
takýto podnik, pravdepodobne by išlo o spoločnosť s. r. o., aby to výhodne vychádzalo pre
obec – išlo by o podnikateľskú činnosť, obnášalo by to vedenie nového účtovníctva. Bc.
Holúbek sa informoval, čo by zriadenie sociálneho podniku predstavovalo pre obce. Starostka
uviedla, že by obec mohla poskytovať služby pre občanov. Mgr. Smolár uviedol, že takýto
podnik funguje v obci Kúty.
Bc. Holúbek poslal ostatným poslancom mail ohľadom výzvy na registráciu obcí na
financovanie bezplatného bezdrôtového internetu vo verejných priestoroch . Starostka obce
oslovila Bc. Holúbka ohľadom tejto témy, aby prítomných oboznámil s touto možnosťou. Bc.
Holúbek uviedol, že k tejto téme nemá konkrétne informácie, možnosť zriadenia wifi na
verejných priestranstvách by potreboval prediskutovať s ostatnými poslancami – napr. kde wifi
na verejných priestranstvách zriadiť - či už kultúrny dom alebo pri fontáne. Starostka uviedla,
že požiadala o zriadenie wifi pri fontáne a už by tam mala fungovať. Bc. Holúbek informoval,
že pripojenie sa dá rôzne nastaviť, obmedziť. Starostka informovala, že Mikroregión Šaštínsko
pripravuje cyklojazdu Šaštínskom a trasa by mala ísť aj cez obec Borský Svätý Jur, trasy sa
obmieňajú, aby bola zapojená každá obec. Cyklojazda našou obcou viedla v roku 2015. Ďalej
poznamenala, že čo sa týka tejto výzvy, obec ju môže sledovať.
4. Diskusia
- Bc. Holúbek sa informoval kedy bude stretnutie k územnému plánu. Starostka uviedla, že si
treba aj stanoviť typ kanalizácie, napojenie kanalizácie, čo je potrebné zohľadniť
v územnom pláne. Ďalej hovorila o tom, že je potrebné sa rozhodnúť, či obec bude mať
svoju vlastnú ČOV alebo sa napojí na obec Moravský Svätý Ján. Ohľadom vybudovania
vlastnej ČOV starostka oslovila troch projektantov, ktorí mali predstavu o sume 2 mil. € pri
budovaní vlastnej ČOV + 3,5 mil. € cena za kanalizáciu. Starostka hovorila o tom, že pri
poslednej výzve na kanalizácie DPH nebola oprávneným nákladom, čiže pri 5% spoluúčasti
obce musia zaplatiť 25%, čiže treba zvážiť, či bude obec budovať vlastnú ČOV alebo sa
napojí na Moravský Svätý Ján. Ďalej poznamenala, že náklady vzniknú ešte aj pri úprave
ciest, ktoré sa budú musieť rozbiť pri realizácií kanalizácie. Mgr. Smolár poznamenal, že
výdavky ohľadom opravy ciest by už mali byť v projekte. Starostka uviedla, že v projekte je
len polovica cesty, kade pôjde kanalizácia. Hovorila o tom, že každý z troch oslovených
projektantov mal iný názor ohľadom vybudovania ČOV. Poznamenala, že tlakovú
kanalizáciu Bratislavská vodárenská spoločnosť nechce spravovať. Potrebné je dohodnúť sa
na akých pozemkoch by ČOV bola, do úvahy treba brať aj vysoké napätie, ČOV by mohla
byť popri ceste na Štrnástku, čiže by bola potrebná výmena pozemkov. Bc. Holúbek
uviedol, že pri cene za kanalizáciu 3,5 mil. € a pri 25% spoluúčasti by obec musela
zaplatiť 875 000,-€. Starostka uviedla, že v minulosti DPH neuhrádzali len obciam
do 1 000 obyvateľov, no teraz sa podmienky zmenili. Starostka hovorila o tom, že pri
zmenách územného plánu treba myslieť aj na túto skutočnosť - či obec bude budovať svoju
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vlastnú ČOV a na akých pozemkoch, taktiež brať do úvahy možnosť ďalších perspektívnych
stavebných pozemkov, k týmto témam bude pracovná porada.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila

Zapísala: Mária Zaicová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Branislav Baláž

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

Mgr. Ľubica Uhrová

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