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 Z á p i s n i c a 

 

z tridsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 06. 08. 2018 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- 7 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 ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová, konštatovala, že je prítomných sedem  poslancov. Ospravedlnila sa poslankyňa  
Mgr. Mária Hromkovičová, poslanec Peter Haleš a hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčiková. 
Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné.  
Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia: 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 5 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 06.08.2018 

v nasledovnom znení: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné 

obdobie rokov 2018 - 2022 

5. Pošta - Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - Žiadosť o odkúpenie 
pozemku a zámenu pozemku 

- SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o znovuprehodnotenie 

nájomného 

6. Diskusia  

7. Záver                

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 
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Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Do návrhovej komisie starostka navrhla Bc. Petra Holúbka a Bc. Ivetu Kollárovú. O obsadení 
návrhovej komisie dala starostka hlasovať. 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 6 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

za členov návrhovej komisie Bc. Petra Holúbka a Bc. Ivetu Kollárovú. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starostka určila Mgr. Šimona Kadlica a Mgr. Ľubicu Uhrovú. Za 

schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať. 
 

U z n e s e n i e  č .  1 1 7 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

za overovateľov zápisnice Mgr. Šimona Kadlica a Mgr. Ľubicu Uhrovú. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Za zapisovateľku starostka určila Máriu Zaicovú. 
 

 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 3. augusta 2018. 

 

Uznesenie č. 59/2017 - prenájom časti parcely 1667/20 – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 
63 m2 SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. Na parc. č. 1667/20 stojí 
poškodená stodola, ktorú SPZ Poľovné združenie Borský Svätý Jur má záujem zrekonštruovať na 
skladovací priestor prikrmovacieho materiálu pre zver. 
Zmluva s Poľovným združením Borský Svätý Jur ešte nie je podpísaná. 
 

Uznesenie č. 81/2018 – odpredaj časti obecného pozemku z pozemku registra E č. 1027/1 – 

v evidencii - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prevod vlastníckeho práva k dielu 3 o 
výmere 24 m2 a dielu 4 o výmere 9 m2, odčlenených geometrickým plánom č. 5/2018 zo dňa 15. 01. 
2018 vyhotoveným Ing. Drahoslava Komárková, GEODÉZIA, Koválov, z pôvodného pozemku 
parcely registra „E“ – parc. č. 1027/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 43 588 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1493 kupujúcemu Jozef Dojčák a Marta Dojčáková, 908 79  Borský 
Svätý Jur 123 za kúpnu cenu 1,50 EUR za meter štvorcový pozemkov, tzn. za celkovú kúpnu cenu 
49,50 EUR. 

Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, 
písm. b.  Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností. Zmluva bola podpísaná 15.05.2018, návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
bol vložený 21.05.2018. Dňa 16.07.2018 Okresný úrad, katastrálny odbor povolil vklad v prospech 

Jozefa  Dojčáka a Marty Dojčákovej. 
 

Uznesenie č. 82/2018 – zriadenie vecného bremena –v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure súhlasilo so zriadením vecného bremena na priznanie 
práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu na pozemkoch registra C KN podľa 
geometrického plánu č. 584/2017 zo dňa 25.07.2017 

diel 1   parc. č. 123/4        vo výmere 38 m2 

diel 2   parc. č. 123/5        vo výmere 36 m2 

diel 4   parc. č. 123/9        vo výmere 13 m2 

diel 5   parc. č. 1026/1      vo výmere 56 m2 

diel 8   parc. č. 1667/18    vo výmere 5 m2 

diel 9   parc. č. 1667/26    vo výmere 48 m2 

diel 10  parc. č. 1667/27    vo výmere 241 m2 

diel 11  parc. č. 1667/28    vo výmere 54 m2 

diel 12  parc. č. 1667/35    vo výmere 53 m2 

diel 13  parc. č. 1667/41    vo výmere 80 m2 
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Ide o vybudovanie elektrifikácie k IBV. Elektrifikácia povedie po pozemkoch firmy Veropa real, kde 
vlastníkmi je p. Blažek a osoba z Rakúska – musel sa dať vypracovať preklad zmluvy, ktorá bola 

zaslaná do Rakúska na podpis.  
 

Uznesenie č. 84/2018 - cena za prenájom parcely registra C č. 1667/20 – v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý 
Jur sumu prenájmu parcely registra C č. 1667/20 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 63 m2 na dobu 

20 rokov vo výške 120,- € za rok. Výška nájomného bude každý rok prejednávaná OZ. Uznesenie sa 
viaže k uzneseniu č. 59/2017. – zmluva s SPZ Poľovné združenie Borský Svätý Jur nie je uzatvorená. 
 

Uznesenie č. 105/2018 – odpredaj pozemku p. Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. registra C č. 432/2 
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 žiadateľom Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej, obaja 
bytom 908 79  Borský Svätý  Jur 267 za cenu 1,50 €/1m2. Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona 
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §  9a, ods. 8, písm. e. Dôvod hodný osobitného zreteľa 
spočíva v tom, že časť tohto pozemku p. Vlk využíva na hospodársky účel, vzhľadom na charakter a 
umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec 
tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 

Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností. Kúpna zmluva bola podpísaná 31.07.2018. 
 

Uznesenie č. 106/2018 – schválenie programu OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 11.06.2018 v nasledovnom znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

5. Zmena rozpočtu č. 2 

6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

9. Diskusia  

10. Záver 
 

Uznesenie č. 107/2018 – schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. Ľubicu 
Uhrovú  a Mgr. Juraja Smolára. 
 

Uznesenie č. 108/2018 – schválenie overovateľov - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu 
Kollárovú a Mgr. Jozefa Baláža.  
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Uznesenie č. 110/2018-A – Záverečný účet obce za rok 2017 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo  Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
 

Uznesenie č. 110/2018-B – Záverečný účet obce za rok 2017 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie prebytku v sume 49 235,07 €, 
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.  Zostatok finančných operácií v sume  
20 357,34 € navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu. 
 

Uznesenie č. 110/2018-C – Záverečný účet obce za rok 2017 -splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  2017.   
 

Uznesenie č. 111/2018 – Zmena rozpočtu č. 2/2018 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo  Zmenu rozpočtu č. 2/2018. 
 

Uznesenie č. 112/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský 
Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s navrhovanými zmenami. 
VZN bolo od ....... vyvesené, VZN nadobudlo účinnosť .......  
 

Uznesenie č. 113/2018 - Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 - 

splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora z 
auditu účtovnej závierky k 31.12.2017. 
 

Uznesenie č. 114/2018 - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 
Plán kontrolnej činnosti na  II. polrok 2018 je zverejnený na webovej stránke obce, v časti Obecný 
úrad – Hlavný kontrolór obce.  
 

Uznesenie č. 115/2018 – vyčistenie studne na základe žiadosti p. Ľuboša Baleju – splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo žiadosť pána Ľuboša Baleju zo dňa 23. 05. 
2018 o vyčistenie studne Dobrovoľným hasičským zborom obce do dňa 03.07.2018. Žiadateľ uhradí 
vzniknuté náklady do 5 dní od realizácie do pokladne obce Borský Svätý Jur. 
Studňa bola vyčistená dňa 02.07.2018, p. Baleja dňa 09.07. 2018  zaplatil náklady týkajúce sa 
vyčistenia studne. 
 

Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie: 
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U z n e s e n i e  č .  1 1 8 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e   

 

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 82/2018, 84/2018 a 105/2018. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí sa p. Marta Hromkovičová zaujímala o faktúru za opravu vozidla Škoda 
Octavia. Starostka obce uviedla nasledovné – referentské vozidlo Škoda Octavia sa dáva do servisu 
po určitom počte najazdených kilometrov. Octavia už nie je v záruke, tak ju v poslednom čase 
servisujeme v Gajaroch, kde sa dá dohodnúť na prednostnej oprave. Porovnávaním prác a zakúpenia 
náhradných dielov v rôznych servisoch starostka zistila, že suma za nakúpené náhradné diely je vyššia 
ako spomínala pani Hromkovičová plus práca. Uviedla, že neviem, či by sa vmestila do spomínaných 
súm 168,- € a 200,- €, keby boli kupované lacnejšie diely v mototechnách a práca by bola grátis. 
Nakoľko sa jedná o služobné vozidlo, toto je servisované v servise, ktorý dáva záruku na náhradné 
diely i práce. Oceňovanie prác v servisoch podľa veľkosti vykonáva vedúci servisu alebo technik. 
Stalo sa, že vedúci sa nechcel vyjadriť k faktúre, lebo každý servis má svojich dodávateľov 
náhradných dielov a aj dĺžka práce môže byť rôzna. Pri servisovaní môže prísť ku komplikácií, čo 
vedie k predĺženiu času opráv. Čiže z toho vyplýva, že servis môže byť o 50,- € lacnejší ale i drahší. 
V servisoch na malackú stranu poznajú p. Daráža a na jeho adresu sa vyjadrovali v dobrom, ako 

o serióznom podnikateľovi. Starostka uviedla, že vozidlo Škoda Octavia bolo zakúpené u Hílka 
v Malackách a jeho výpočet bol – materiál vo výške 581,11 €, práca 260,- €, čiže faktúra by bola 
v sume 841,11 €. 

Ďalej starostka hovorila, že pri oprave Piaggia išlo o to, či sa zakúpi nový motor alebo sa pôvodný 
motor opraví zakúpením náhradných dielov, vybratím motora, prevodovky, rozložením motora, 
zabrúsením, vymenením náhradných dielov a zložením. Tento spôsob bol lacnejší a boli sme radi, že 
a servis podujal na toto riešenie. 

Čo sa týka prepravy dreva za sumu 142,80 €, ide o prepravu v dňoch 15.02. a 16.02.2018. 

Náhradná doprava sa používa len vtedy, keď nie je k dispozícií Piaggio, šofér alebo je potrebné väčšie 
vozidlo. K faktúre je riadne pripojená sumarizácia výkonu a záznam o prevádzke vozidla.  

Ďalej pani Hromkovičová uvádzala, že bola dovezená asfaltová zmes z Pezinka za 500,- €.  Ide 
o dva úkony, kedy 11.04. a 12.04.2018 bola dovezená asfaltová zmes z obalovačky v počte štyri fúry 
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a tekutý asfalt z Pezinka. Asfalt z obalovačky obec používa pri veľkých výtlkoch a vyrezávaní cesty 
hlavne pred križovatkou a tekutý asfalt sa používa pri výtlkoch menšieho rozsahu. 

 

 

4. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné 

obdobie rokov 2018 - 2022 

Starostka obce informovala, že doposiaľ pri komunálnych voľbách bol používaný zákon  
č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí – bol to špeciálny zákon, predmetom úpravy 
ktorého boli len komunálne voľby, preto bol pomerne stručný (63 paragrafov) a prehľadný. Bol 
zrušený Volebným kódexom s účinnosťou od 01.07.2015. Volebný kódex upravuje podmienky 
výkonu volebného práva pre všetky druhy volieb a referend, tzn. voľby do NR SR, Voľby do 
Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov územnej samosprávy. Je komplexný 
a integruje mnoho úprav, ktoré boli predtým duplicitne alebo podobne upravené v osobitných 
zákonoch, súčasne upravuje pravidlá, ktoré sú pre výkon volebného práva vo všetkých uvedených 
prípadoch spoločné. Prirodzeným dôsledkom toho je, že má podstatne väčší rozsah, než 
predchádzajúca právna úprava (má 9 častí a 222 paragrafov). Mimoriadne dôležité je dobre sa 
orientovať v systematike Volebného kódexu a uplatňovať vždy súčasne prvú (všeobecnú) časť 
v spojení so siedmou (osobitnou) časťou voľby do orgánov samosprávy obcí. Paragraf 166 hovorí 
o volebných obvodoch - pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria 
viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu 
obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. V 
obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden 
volebný obvod. Určenie volebných obvodov treba stanoviť uznesením obecného zastupiteľstva. 

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 9 / 2 0 1 8 - A  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

u r č u j e  

 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 
celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Borský Svätý Jur: 9 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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U z n e s e n i e  č .  1 1 9 / 2 0 1 8 - B  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

u r č u j e  

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce 
Borský Svätý Jur takto: plný pracovný úväzok 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 9 / 2 0 1 8 - C  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

u r č u j e  

 

v súlade s § 166 ods. 2 zák. SNR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 
2018 – 2022 jeden volebný obvod 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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5. Pošta 

Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - Žiadosť o odkúpenie pozemku a 
zámenu pozemku  

Touto žiadosťou sa OZ už zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017. Žiadosť bola uznesením 
č. 30/2017 a č 31/2017 schválená, avšak uznesenie sa muselo zrušiť z dôvodu úmrtia jedného 
z účastníkov.   

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 2 0 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

odpredaj pozemku z p.č. 1026/1vo výmere 109 m2 a z p. č. 1026/4 vo výmere 28 m² Vilme Kovárovej, 
Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vínkovej  za cenu 1,50 €/m2 podľa Geometrického 
plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného Okresným úradom Senica, 
katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 07.08.2017 

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. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e  č .  1 2 1 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámenu novovytvorenej parcely č. 1008/6 vo výmere 61 m2, ktorej vlastníkom je Vilma Kovárová, 
Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vínková za časť z novovytvorenej parcely č. 1008/2, konkrétne 
za diel 10 vo výmere 62 m2 podľa Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom Bilickým, 
úradne overeného Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 07.08.2017 

Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vínkovej.  
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Cena pozemku za 1m2 je 1,50 €, hodnota pozemku vo výmere 61 m2 je 91,50 €, hodnota pozemku  
vo výmere 62 m2 je 93,- €. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vínková doplatia 

1,50 € do pokladne obce Borský Svätý Jur. 
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. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, 
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o znovuprehodnotenie nájomného 

 Dňa 24.07.2018 bola na obecný úrad doručená žiadosť od SPZ Poľovnícke združenie 
o znovuprehodnotenie nájomného za parc. č. SPZ Poľovnícke združenie uviedlo, že pre ich združenie 
ako neziskovú organizáciu je táto suma vysoká. Starostka uviedla, že predseda poľovníckeho 
združenia avizoval, že zasadnutia OZ sa zúčastnia aj členovia poľovníckeho združenia, ktorí však 
neprišli. Poslanci sa dohodli, že túto záležitosť presunú na ďalšie OZ, keďže je potrebná komunikácia 
s členmi poľovníckeho združenia. 
 

 

Starostka obce informovala:  

- Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán 
a Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán schválil podporu budovania 
bezplatných WiFi sietí na verejných miestach; dátum vyhlásenia bol 30.07.2018; dátum 
uzávierky 1. kola 13.11.2018, 2. kola 13.02.2019, uzávierka ďalších kôl v intervale 3 mesiace; 

alokácia je 10 mil. EUR; výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je max. 15 000 EUR. 

Oprávnení žiadatelia sú obce a mestá mimo Bratislavského kraja, mesto Košice a jeho mestské 
časti. Spolufinancovanie je 5% z oprávnených výdavkov. Medzi ďalšie podmienky patrí: 

• žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach a musí byť spôsobilý na spolufinancovanie 

projektu, 

• žiadateľ nesmie mať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani na daniach, 

• žiadateľ musí mať schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu 

dokumentáciu,  
• žiadateľ môže umiestniť prístupové body pre šírenie WiFi signálu iba na objektoch, 

ku ktorým má vlastnícky alebo iný právny vzťah - túto podmienku musí žiadateľ spĺňať 
aj 5 rokov po ukončení realizácie projektu.  

• žiadateľ je povinný mať začaté verejné obstarávanie na predmet projektu, 
• sledovaným merateľným ukazovateľom projektu je počet prístupových bodov pre 

bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach, 
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• doba realizácie projektu je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP, 

• dôležitým kritériom na výber projektu sú dopady projektu na dotknuté územie.  
Bc. Holúbek sa pýtal, či má obec záujem zapojiť sa do tejto výzvy. Starostka uviedla, že sa 
môžu dohodnúť na pracovnej porade.  

- 03.07. prebehla ročná kontrola detského ihriska; v tento deň sa konal aj Klub starostov okresu 
Senica v Moravskom Svätom Jáne, 

- 14.07. sa konal Beh jurským parkom – v tomto roku sa behu zúčastnilo 301 súťažiacich, z toho 

v detskej kategórii + Junior 157 súťažiacich, v kategórií dospelých 144 súťažiacich, 

- 16.07. sa zistilo vylúpenie unimobunky na zbernom mieste – ukradnuté boli mreže, ktoré sa našli 
v zberných surovinách v Čároch,  20 metrov elektrikárskeho káblu, kladivá rôznej veľkosti.  

- 18.07. bolo opravované verejné osvetlenie a rozhlas,  

- 23.07. boli do domácností roznesené noviny Jurské zvesti, 

- 27.07. bola odvezená biela technika do firmy Recykling a firma Ladisco odviezla použitý olej zo 
zberného miesta, 

- 01.08. sa poslanci Mgr. Uhrová, Bc. Kollárová, Mgr. Hromkovičová a Mgr. Smolár zúčastnili 
exkurzie v Myjave na trafostanicu, z dôvodu zámeru vybudovať novú elektrickú stanicu pri 
Borskom Svätom Jure, v lokalite U kríža. 

- Firma Zváč začala montovať ďalších šesť kamier v rámci rozšírenia kamerového systému – pri 

základnej škole, ihrisko pri fontáne, bytový dom súp. č. 790, zadná časť kultúrneho domu, pred 
zberným dvorom, pri futbalovom ihrisku.  

- 02.08. boli dokončené úpravy rozpočtu v projektu „Zlepšenie technického vybavenia odborných 
učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur“. 

- t.č. sa zisťuje vyťaženosť nádob na sklo ohľadom zvýšenia počtu týchto nádob. 

- Starostka poslancom pripomenula stretnutie v stredu 15.08.2018 o 17:00 hod. so spracovateľom 
územného plánu. 
 

 

7. Diskusia 

- Bc. Holúbek predložil žiadosť DFS Juránku  a DFS Juranu o prenájom priestorov v KD – 

bývalá klubovňa. Starostka uviedla, že žiadosť najprv treba zaevidovať a potom sa ňou môže 
OZ zaoberať. 

- Bc. Holúbek ďalej hovoril, o tom, že Ing. Vlková sa na zasadnutí komisie finančnej a správy 
obecného majetku zaujímala o nákup dopravných zrkadiel, kde dostala odpoveď, že nákup 
nebol v rozpočte. Starostka uviedla, že je objednané zrkadlo na križovatku smerom od DSS 
ku Coop Jednota.  

- Bc. Holúbek bol požiadaný pani Hromkovičovou, aby pripomenul jej otázky z minulého 
zasadnutia OZ. Bc. Holúbek prečítal otázky p. Hromkovičovej smerované starostke obce 
a hlavnej kontrolórke obci – je starostka obce v konflikte záujmov (čo sa týka poskytovania 
služieb obci firmou ND-A.Kratochvíl). Bc. Holúbek uviedol, že táto otázka je smerovaná na 

hlavnú kontrolórku. Druhá otázka bola ohľadom servisu vozidla Škoda Octavia, na túto 
otázku starostka odpovedala v časti Odpovede na dopyty obyvateľov obce 
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

- Bc. Holúbek sa vyjadril, že oslovil dve spoločnosti – Vadual a Hílek. Odpovedala len firma 
Vadual a suma za poskytnuté práce bola o 100,- € menšia oproti faktúre, ktorú obec zaplatila  
firme Marián Daráž. Ďalej sa p. Hromkovičová zaujímala kam a pre koho išlo drevo na 
kamióne firmy ND-A.Kratochvíl za sumu 142,- €, č. FA 18VF1068, dopytovala sa na prevoz 
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haluzí  a na dôvod prečo sa preváža kosačka na servis do firmy Šupa do Veľkých Kostolian 
a neservisuje sa miestnymi servisnými technikmi. Starostka uviedla, že kosačku servisuje 
firma Šupa a v ostatných prípadoch ide o náhradné diely na toto zariadenie. Predmetom ďalšej 
otázky bolo, prečo si cudzí ľudia môžu robiť siete na svojich pozemkoch v extraviláne obce 

a občanom obce Borský Svätý Jur to nie je povolené. Starostka uviedla, že na túto otázku už 
odpovedala – pozemky, na ktorých sa robia siete sú v územnom pláne schválené ako návrh. 
Uviedla, že konkrétne pozemok p.  Mariána Palkoviča nebol vôbec zahrnutý v územnom 
pláne, preto sa tento pozemok zahrnie do územného plánu až teraz. Bc. Kadlic sa pýtal, ktoré 
pozemky boli zahrnuté v územnom pláne ako návrh. Starostka uviedla, že ide o pozemky 

oproti p. Čechánkovi a siete robí p. Mateovič, ktorý tieto pozemky kúpil. Bc. Holúbek 

predniesol ďalšiu otázku p. Hromkovičovej – preprava asfaltovej zmesi z Bratislavy do 

Borského Svätého Jura za sumu 501,- €. Starostka na túto otázku odpovedala v časti 
Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 

- Ďalej sa p. Hromkovičová zaujímala kto nezávisle kontroluje prepravu a počty kontajnerov 
v zbernom dvore, podľa slov p. Hromkovičovej sa  mesačne platí stovky až tisíce za prepravu 
a odpad firme ND-A.Kratochvíl. Starostka uviedla, že po schválení stojiska pri kempe chodia 
pracovníci obce trikrát do týždňa odpratávať odpad z tohto stojiska, platia sa mimoriadne 

vývozy odpadu. Starostka hovorila o tom, že to nejde fyzicky ustrážiť, nakoľko do tohto 

stojiska chodia vysýpať kontajnery rómski občania zo Studienky, čím znemožnia uložiť odpad 
chatárom do kontajnerov umiestnených v stojisku. Starostka uviedla, že zo zberného miesta 
firma ND-A.Kratochvíl vyváža odpad len vtedy, keď FCC Slovensko nemá voľné kapacity – 

FCC Slovensko chodí zo zberného miesta vyvážať na požiadanie. Keď odpad odváža firma 
ND-A.Kratochvíl, odpad sa vždy stláča a tak sa do kontajnera umiestni viacej odpadu. Mgr. 
Smolár sa pýtal ako sa dostanú ľudia do stojiska na Tomkoch, keď stojisko je uzamknuté. 
Starostka uviedla, že stojisko uzamknuté nie je, nakoľko opakovane prichádza 
k poškodzovaniu uzamkýnania tohto stojiska. Bc. Holúbek uviedol, že stojiská boli navrhnuté 
tri, na čo starostka poznamenala, že kontajnery sa pridávajú, sleduje sa, či je kapacita 
dostatočná. Bc. Holúbek interpretoval ďalšiu otázku p. Hromkovičovej – kto kontroluje 

tankovanie na čerpacej stanici vo firme ND-A.Kratochvíl, p. Hromkovičová ešte 
poznamenala, aby poslanci žiadali o okamžité ukončenia tankovania na spomínanej čerpacej 
stanici. Starostka uviedla, že firma ND-A.Kratochvíl prešla kontrolami, aj ohľadom kvality 
PHM. Obecné vozidlá tankujú na tejto čerpacej stanici na základe karty. Mgr. Kadlic uviedol, 
že existuje predsa evidencia jázd obecných vozidiel.  
Bc. Holúbek uviedol, že na komisiu finančnú a obecného majetku bude túto evidenciu 
požadovať. P. Hromkovičová sa poukázala na predražené prevozy kosačiek do servisu –keď 
kosačka už nie je v záruke môže byť servisovaná hocikde; aké bonusy alebo zľavy obci 
poskytuje firma Šupa, keď jej obec platí ročne tisíce eur. Starostka uviedla, že tu ide len 

o názor p. Hromkovičovej. 
- Bc. Holúbek navrhol, aby obec oslovila políciu, či by sa mohli občas previesť po obci, 

nakoľko sa rozmohli krádeže. Starostka uviedla, že políciu môžeme vyzvať listom. Ďalej sa 
informoval, či umiestnenie nových kamier bolo prejednávané na komisii. Starostka uviedla, 
že kamery sa umiestnia prevažne tam, ako bolo uvedené v žiadosti o dotáciu – kamery sa 

umiestňujú tam, kde je možnosť napojenia na elektrinu, napr. obecné budovy. Kamery by 

bolo možné posunúť po vyúčtovaní dotácie. Bc. Holúbek upozornil na poškodenú informačnú 
tabuľu pri vstupe do obce od Sekúl - starostka uviedla, že o tom vie. Ďalej hovoril o novej 
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ceste pri stodole p. Tomeka. Starostka poznamenala, že cestu si urobili p. Milan Macejka s p. 

Jurajom Macejkom z obecnej frézovanej zmesi. 
- Mgr. Juraj Smolár sa pýtal na umiestnenie nových kamier. Starostka informovala, že nové 

kamery budú umiestnené pri základnej škole, pri bytovom dome súp. č. 790, zadná časť 
budovy kultúrneho domu, zberné miesto, ihrisko pri fontáne, futbalové ihrisko. 

- Mgr. Šimon Kadlic sa informoval, či je pravda, že pri výrube drevín v chatovej oblasti prišlo  
k poškodeniu chaty. Starostka uviedla, že strom poškodil komín na chate a pri pílení stromu 
napadali piliny do studne a poškodila sa polovica krytu na studni. Mgr. Kadlic sa informoval, 

čo sa robí drevom, ktoré sa vyrúbe, či by bolo možné predložiť stavebnej komisii doklady, 

kam sa drevo dáva, v prípade predaja, na akej príjmovej položke sa peniaze evidujú, taktiež 
prehľad dní kedy sa pracovníci venovali výrubu. Taktiež požadoval predložiť dokumenty, 
ktoré sa týkali schválenia výrubu drevín, či už stavebnou komisiou alebo obcou Kúty. Mgr. 
Kadlic sa ďalej informoval, či bol na kamerovom zázname zachytený incident, kedy skupina 
ľudí napadla jedného občana. Starostka uviedla, že nejde o občana obce Borský Svätý Jur, 
tento incident ani nebol zaznamenaný na kamerovom zázname. Starostka obce išla zistiť 
podrobnejšie informácie do rodinného domu, v ktorom sa napadnutá osoba zdržiava. Rodina 

napadnutého tento skutok nemá záujem medializovať a informácie, ktoré starostka počula sa 
líšili od informácií od rodiny. Tento prípad rieši polícia. 

- Mgr. Juraj Smolár sa pýtal ako sa postupuje s kanalizáciou v obci. Starostka uviedla, že sa 
s poslancami OZ nijako nedohodla o ďalšom postupe. Na čo Mgr. Kadlic zareagoval, že sa 
predsa dohodli už dávno, Mgr. Jozef Baláž poznamenal, že veď bola podpísaná aj zápisnica, 

kde bolo uvedené, že obec bude mať vlastnú ČOV. Starostka uviedla, že toto bolo podpísané 
len ako záznam. Mgr. Kadlic hovoril o tom, že poslanci sa zhodli, že sa vypracuje projektová 
dokumentácia, aby sa v septembri/októbri 2017 obec mohla zapojiť do vypísanej výzvy, čo 
sa však nestalo, lebo podľa slov starostky sa to nestihlo a ďalej ohľadom kanalizácie je už 
ticho. Mgr. Kadlic poznamenal, že nikdy nevzišlo z plánu, ktorý predložili páni z STU, jediné 

čo sa riešilo bolo umiestnenie ČOV a že sa to nepáči p. Milanovi Macejkovi, ktorý má pri 
pozemku, kde by bola ČOV umiestnená, svoje pozemky. Starostka obce sa pýtala  Mgr. 
Kadlica, či na tomto zasadnutí OZ poslanci môžu odsúhlasiť, že OZ súhlasí s vybudovaním 
ČOV. Na čo Mgr. Kadlic zareagoval tým, že poslanci OZ sa na tomto zhodli už dávno, no od 
obce neprišiel žiadny konkrétny návrh na realizáciu, aby to následne poslanci OZ mohli 
odsúhlasiť záväzne a prihlásiť sa do výzvy. Starostka uviedla, že doteraz nebola žiadna výzva, 
do ktorej by sa obec mohla prihlásiť. Mgr. Kadlic poznamenal, že pred rokom starostka obce 

hovorila niečo iné, z čoho je zápisnica aj záznam. Mgr. Smolár hovoril o tom, že keď 
odborníci hovorili o určitom riešení, poslanci nemali dôvod neprikloniť sa k tomu. Mgr. 

Kadlic sa pýtal ako obec stojí s pôvodným zámerom, na čo starostka uviedla, že sa nemôže 
vypracovať projekt, keď nie je zrejmé kam bude smerovať odtok. Mgr. Smolár hovoril o tom, 

že poslancom bolo povedané, že sa odtok nedá spraviť do Baroškovho kanála, tak odtok bude 
smerovať do Myjavy. Starostka obce hovorila o tom, že obec predložila ekonomické 
ukazovatele, kde by bolo potrebných mnoho finančných prostriedkov. 
Bc. Holúbek uviedol, že jediný zádrhel bol v tom, že sa mala premiestniť ČOV, na základe 
toho, že sa ohlásil p. Milan Macejka, ktorý nesúhlasil s týmto umiestnením ČOV, pretože má 
v blízkosti svoje pozemky. Riešiť sa mala výmena, odpredaj pozemku p. Macejku,  avšak ak 
sa neprišlo so žiadnym iným návrhom, platiť mal pôvodný návrh. Starostka uviedla, že  
na stretnutí s pánmi z STU sa nedohodlo nič záväzné. S týmto tvrdením starostky obce  
Mgr. Jozef Baláž nesúhlasil. Mgr. Jozef Baláž hovoril, že bola vypracovaná aj druhá 
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alternatíva a to na napojenie na Moravský Svätý Ján, čo bolo lacnejšie, ale poslanci sa na 

tomto riešení nedohodli. Mgr. Jozef Baláž hovoril o tom, že starostka takéto riešenie 
(napojenie na Moravský Svätý Ján) dala vypracovať z vlastnej iniciatívy, kde sa zistil 

finančný rozdiel. Ďalej poznamenal, že v tomto prípade by sa muselo ísť cez obec Sekule 
a v prípade poruchy kanalizácie v Sekuliach bude na vine naša obec. Starostka hovorila 

o prípade napojenia na ČOV v Moravskom Svätom Jáne, kedy by sa naša obec musela 

podieľať na rozšírení ČOV a starostka obce Sekule chcela posilnenie prečerpávačky. 
Starostka uviedla, že kam sa naša obec napojí sa jednoznačne nedohodli. Starostka hovorila 

o tom, že viacero projektantov predložilo rôzne návrhy – jeden názor bol, že dobré riešenie je 
odtok smerovať do Myjavy, druhý projektant uviedol, že by bolo optimálne napojiť sa na 

Moravský Svätý Ján a tretí projektant hovoril o tom, že pre našu obec je ČOV zaťažujúca 

a lepšie je podieľaťsa na prečisťovaní vôd. Bc. Holúbek uviedol, že v tomto prípade je veľmi 
ťažké rozhodnúť sa. Starostka obce povedala, že jeden z projektantov z univerzity, s ktorými 
mali poslanci spomínané stretnutie, pracoval vo firme, ktorá predávala ČOV. Ďalej starostka 
uviedla, že títo projektanti z univerzity nemali oprávnenie na projektovanie kanalizácií, čo sa 
vtedy nevedelo – zistilo sa to až pri verejnom obstarávaní, oprávnenie mali len na 
vypracovanie štúdií.  Starostka podotkla, že štúdia ohľadom kanalizácie je vypracovaná 
správne – podľa jej slov by aj ostatní projektanti ohľadom kanalizácie v obci  postupovali 

podobne. Ďalej hovorila o tom, že sa treba rozhodnúť či obec ČOV chce a kde. Mgr. Jozef 

Baláž sa pýtal, keby obecpred 1,5 rokom súhlasila s napojením na Moravský Svätý Ján ako 
by to bolo teraz. Starostka uviedla, že by bola možno spracovaná projektová dokumentáciu 
a územné konanie. Hovorila o tom, že doteraz pre našu obec nebola vydaná žiadna vhodná 
výzva, naposledy bola výzva pre TTSK, kde bolo alokovaných 7 mil. eur. Starostka uviedla, 

že je potrebné dohodnúť sa na ďalšom smerovaní, potom sa môžu dať vypracovať projekty. 
Mgr. Ľubica Uhrová podotkla, že by bolo vhodné na túto tému zvolať pracovnú poradu, na 
ktorej by sa prešli všetky možnosti. Starostka uviedla, že poslanci nechodia na pracovné 
porady. Mgr. Jozef Baláž podotkol, že kanalizáciu už bude riešiť nové zastupiteľstvo, terajšie 
zloženie OZ nič nedokázalo. Mgr. Kadlic hovoril o tom, že človek z ministerstva, ktorý sa 
zaoberá vyhodnocovaním týchto výziev ho oslovil a pýtal sa, prečo obec Borský Svätý Jur 
nie je zapojená do tejto výzvy, prečo sa obec ani nesnažila zapojiť. Súhlasil s Mgr. Jozefom 

Balážom v tom, že ako zastupiteľstvo v tejto veci, bohužiaľ nič neurobili. Bc. Holúbek sa 
pýtal na čom stroskotáva to, že sa ako zastupiteľstvo na ničom nedohodnú, z každej pracovnej 

porady požaduje zápisnicu, aby bolo niečo záväzné, zápisnicu z pracovnej porady dostáva len 
na požiadanie a ako poslanci OZ vynaložili všetku aktivitu. Bc. Holúbek hovoril o tom,  
že ako poslanci vedeli o jednom návrhu riešenia kanalizácie a to o vlastnej ČOV s odtokom 
do Myjavy o ďalších dvoch návrhoch, o ktorých hovorila starostka nevedel. Vyzval ďalších 
poslancov, aby sa vyjadrili, či o týchto dvoch návrhoch vedeli. Mgr. Juraj Smolár uviedol,  
že by bolo potrebné stretnúť sa aj s projektantmi, ktorí majú  iný názor. Starostka uviedla,  
že konkrétne tí, ktorí jej predostreli iné návrhy nerobia pre samosprávu, skorej pre 
podnikateľský sektor. Mgr. Jozef Baláž sa pýtal, prečo starostka nezvolala pracovnú poradu, 
keď dostala informácie ohľadom týchto dvoch možných alternatív. Poslanci OZ a starostka 

sa po rozprave dohodli, že na túto tému bude zvolaná pracovná porada. Mgr. Šimon Kadlic 
poprosil o zaslanie všetkých materiálov  ohľadom plánovania kanalizácie, aby boli poslanci 
OZ dostatočne pripravení. Mgr. Juraj Smolár podotkol, že na pracovnej porade 15.08.2018 
budú riešiť aj kanalizáciu v obci. 
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- Mgr. Juraj Smolár sa pýtal ako pokračuje záležitosť ohľadom predaja pozemku pri starej 

škôlke, ktorej vlastníkom je PaedDr.  Mikulec. Starostka uviedla, že PaedDr. Mikulec bol na 

obecnom úrade minulý týždeň a informoval sa, či poslanci stále trvajú na predajnej sume 15,-
€/m2, čo sa mu zdá veľa - bol by ochotný pozemok kúpiť za 10,-€/m2. Hovorila o tom, že zase 
zmenil účel využitia. Starostka PaedDr. Mikulcovi povedala, že keď bude mať konkrétny 
návrh využitia má predstúpiť pred poslancov OZ. Bc. Holúbek uviedol, že by bolo vhodné 
pokročiť v tejto záležitosti, nakoľko sa budova nachádza pri hlavnej ceste a nerobí dobrý 
dojem, takisto ako budovy starej pošty, novej pošty. 

- Mgr. Juraj Smolár sa informoval v akom štádiu riešenia je mobilný vysielač za zberným 
dvorom. Starostka odpovedala, že ohľadom tejto záležitosti obec nikto neoslovil - ani žiadosť 
na zmenu územného plánu nebola v tejto záležitosti podaná. 

- Mgr. Juraj Smolár sa dopytoval na elektrický kiosk na Tomkoch. Starostka uviedla, že sa 
rozbieha kolaudačné konanie, zatiaľ sa to nerealizuje.  

- Ďalej sa Mgr. Juraj Smolár informoval ohľadom miestnosti pre kňaza v dome smútku. 
Starostka hovorila o tom, že obec v spomínanej miestnosti parkuje dve kosačky, ak by obec 
chcela kosačky premiestniť do stodoly, v stodole je potrebné vymeniť bránu. Zámer bol osadiť 
rolovaciu bránu podobnú na sklade pre hasičskú techniku. Brána sa nedá osadiť, nakoľko 
steny prístavby stodoly by takúto bránu neudržali.  Jedným z riešením by bolo osadenie dverí 
na stodolu s ľahšou konštrukciou. Mgr. Šimon Kadlic ako predseda stavebnej komisie 

uviedol, že asi pred rokom v dome smútku bola stavebná komisia, ktorá zápisnicu poslala na 
obec a riešenie kam premiestniť kosačky sa stále nenašlo.  Starostka uviedla, že riešením by 
bola spomínaná stodola, len osadenie brány je potrebné vyriešiť stavebne. Starostka uviedla, 

že v ďalších garážach sa skladuje biela technika, a kocky 50x50 cm, ktoré ešte obec využíva. 
Bc. Holúbek uviedol, aby aj táto téma bola predmetom pracovnej porady 15.08.2018. 

- Mgr. Juraj Smolár hovoril o tom, aby prehliadanie obecnej webovej stránky fungovalo aj cez 
mobilné telefóny. Zapisovateľka uviedla, že dodávateľa obec osloví. 

- Pán Ladislav Horváth oslovil poslancov OZ s tým, že záležitosť ohľadom kanalizácie sa 
netýka len starostky obce, ale aj oni mohli starostke pred pol rokom, či tromi mesiacmi 
pripomenúť túto tému, podotkol, že poslanci OZ len ukladajú úlohy. Mgr. Kadlic hovoril o 

tom, že poslanci OZ pravidelne pripomínajú nedoriešené záležitosti. Bc. Holúbek uviedol, že 
poslanci OZ sa zaujímali o riešenie kanalizácie – v zápisniciach z 13.12.2017, 30.10.2017, 

16.04.2018, 03.04.2018 je spomínaná kanalizácia. Pán Horváth sa pýtal, či Mgr. Smolár 
vypracoval smernicu ohľadom čistenia studní DHZ, ktorú mal do tohto OZ vypracovať. Mgr. 
Smolár uviedol, že táto téma je rozsiahla a vyžaduje viacej času, no na budúce zasadnutie OZ 
smernica už bude vypracovaná. 

- Bc. Holúbek vyzval občanov, aby skúsili kandidovať na post poslanca OZ, aby si v prípade 
zvolenia do obecného  zastupiteľstva vedeli predstaviť, čo táto funkcia obnáša. 

- Mgr. Juraj Smolár hovoril o tom, že manažérom OZ je starosta, veľký podiel má aj obecný 
úrad - starosta s obecným úradom má poslancom OZ smerovať informácie a dokumenty 

potrebné na zasadnutie OZ. Starostka hovorila o tom, že poslanci materiály vždy obdržia,  
no nedostavia sa na zasadnutie OZ ani na pracovné porady, väčšina poslancov OZ nebola na 
výjazdovom zasadnutí na Myjave. Stalo sa aj to, že zasadnutie OZ sa nekonalo z dôvodu 
neúčasti poslancov. Starostka uviedla, že na každom OZ prináša informácie, čo všetko sa od 

posledného OZ udialo a urobilo.  

- Pán Róbert Studenič poďakoval za zverejnenie článku o Novoročnom basketbalovom turnaji 

v Jurským zvestiach. Informoval sa ohľadom multifunkčného ihriska. Starostka uviedla,  
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že teraz obec bude robiť výberové konanie, ktoré sa musí zaslať Úradu vlády na schválenie, 
po schválení obec vyzvú na podpísanie zmluvy o dotáciu a obec sa musela zúčastniť 

protikorupčného školenia.  Mgr. Šimon Kadlic sa pýtal ako sú hráči spokojní s basketbalovým 
košom na ihrisku. Pán Studenič uviedol, že hráči sú za zriadenia basketbalového koša vďační 
a spokojní, basketbalový kôš využívajú v lete. Pán Studenič sa pýtal, prečo sa cez deň toto 
ihrisko zamyká. Mgr. Juraj Smolár poznamenal, že sa ihrisko zamyká z dôvodu vandalizmu, 
ihrisko je odomknuté keď prebiehajú futbalové tréningy alebo môžu požiadať hospodára 
o odomknutie ihriska.   

- Mgr. Šimon Kadlic sa informoval v akom stave je detské ihrisko pri fontáne. Starostka 
uviedla, že toto ihrisko je poškodené. 

- Mgr. Juraj Smolár požiadal obecný úrad o vypracovanie štatistiky o dochádzke poslancov  

na zasadnutia OZ a pracovné porady. 
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
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