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Z á p i s n i c a 

 

z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 09. 08. 2017 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- zástupkyňa starostky obce Mgr. Ľubica Uhrová 

- 6 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice)  

- hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčiková 

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva z poverenia starostky obce Mgr. Anny 

Kratochvílovej otvorila zástupkyňa starostky obce Mgr. Ľubica Uhrová. Z poslancov sa ospravedlnili 

Bc. Peter Holúbek, Peter Haleš a Mgr. Šimon Kadlic. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhla  

Mgr. Jozefa Baláža a Bc. Ivetu Kollárovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Branislava Baláža  
a Mgr. Juraja Smolára. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice 
schválení. Zástupkyňa starostky za zapisovateľku určila Máriu Šimková. 

Na tomto zasadnutí sa obecné zastupiteľstvo riadilo nasledovným programom. 
 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur 

6. Pošta - Pavol Šebesta a Marta Šebestová– Žiadosť o odkúpenie pozemku  
7. Diskusia  

8. Záver 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

Kontrola uznesení bola vykonaná dňa 08. 08. 2017.  

 

Uznesenie č. 2/2017 – odpredaj pozemku parc. č. 1026/10 o výmere 169 m2 pánovi Petrovi 
Šikovi – schválené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. č. 1026/10 
o výmere 169 m2 pánovi Petrovi Šikovi za cenu 1,50 €/1m2.  

Kúpna zmluva bola podpísaná 01.06.2017. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol vložený 
06.06.2017. 

Okresný úrad Senica, katastrálny odbor dňa 07.07.2017 povolil vklad v prospech p. Petra Šika. 
 

Uznesenie č. 14/2017 - odpredaj pozemku parc. č. 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere  
354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. č. 67, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej za cenu 1,50 €/1m2.  

Pani Radochovej bolo uznesenie poslané, no viacej sa neozvala. 
 

Uznesenie č. 17/2017 – Správa o  kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o  kontrolnej činnosti za 
I. polrok 2017. 

 

Uznesenie č. 18/2017 - Záverečný účet obce Borský Svätý Jur  a rozpočtové hospodárenie za 
rok 2016 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo  
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
b) Zostatok finančných operácií v sume 49 660,55 EUR € navrhlo ponechať na tvorbu rezervného 
fondu. 

zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský 
Svätý Jur za rok   2016. 
 

Uznesenie č. 19/2017 – zrušenie Uznesenia č. 15/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  zrušilo Uznesenie č. 15/2016 – odpredaj pozemku  

p.č. 774/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 693 m2 a p.č. 774/4  - záhrada vo výmere 205 m2 

za cenu 1,60 €/m2  p. Jozefovi Pavlíkovi, Viere Pollákovej, Eve Hoferkovej, Pavlovi Pavlíkovi a 
Milanovi Pavlíkovi z dôvodu zastavenia návrhu  na vklad Kúpnej zmluvy zo dňa 29.03.2016. 
 

Uznesenie č. 20/2017 – odpredaj pozemku parc. č. 774/2 pánovi Pavlovi Šebestovi a Marte 

Šebestovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo  odpredaj pozemku, podľa Geometrického 
plánu vyhotoveného Ing. Milošom Beťkom  č. 397/2017, p.č. 774/2 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 656 m2  za cenu 1,60 €/m2  pánovi Pavlovi Šebestovi a pani Marte Šebestovej.  
 

 



3 

 

Uznesenie č. 21/2017 – odkúpenie pozemku parc. č. 774/4 v zmysle dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure skonštatovalo, že v prípade žiadosti žiadateľov Pavla 
Šebestu a Marty Šebestovej, Za mostom 543/15, 908 77  Borský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. 
č. 774/4 - záhrada vo výmere 205 m2 ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže k 
tejto parcele je prístup možný cez parc. č. 774/2, ktorej vlastníkom sa stane Pavol Šebesta a Marta 
Šebestová. 
Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od 
12.07.2017 do 09.08.2017 vrátane. 
 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

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

 

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 zostáva uznesenie č. 14/2017 a 20/2017. 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, 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 boli zodpovedané všetky otázky od obyvateľov obce. 
 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol poslancom zaslaný, nikto z poslancov plán kontrolnej činnosti 
nedoplnil. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice. 
 

OZ prijalo uznesenie: 
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U z n e s e n i e  č .  2 3 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

Plán  kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení príspevku  
na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur bol  

od 25.07.2017 zverejnený na webovej stránke obce aj vo vývesnej skrinke pred obecným úradom.  
 

OZ prijalo uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  č .  2 4 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

6. Pošta – Pavol Šebesta a Marta Šebestová – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Pavol Šebesta a Marta Šebestová, bytom Za mostom 543/15, Borský Mikuláš žiadajú o odkúpenie 
pozemku parc. č. 774/4 - záhrada, o výmere 205 m2. Na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo 
skonštatovalo, že v prípade žiadosti žiadateľov Pavla Šebestu a Marty Šebestovej o odkúpenie 
pozemku parc. č. 774/4 - záhrada vo výmere 205 m2 ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, 
keďže k tejto parcele je prístup možný cez parc. č. 774/2, ktorej vlastníkom sa stane Pavol Šebesta 
a Marta Šebestová.  

 

OZ prijalo uznesenia: 

 

U z n e s e n i e  č .  2 5 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

odpredaj pozemku, parc. č. 774/4 - záhrada vo výmere 205 m2 Pavlovi Šebestovi a Marte Šebestovej 
za cenu 1,60 €/m2. 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 pozemok obec 

Borský Svätý Jur nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a je funkčne spojený 
s pozemkom parc. č. 774/2, ktorý obec odpredala Pavlovi Šebestovi a Marte Šebestovej na základe 
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure č.  20/2017  dňa 28. 06.  2017. 

Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj 
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Zástupkyňa starostky, Mgr. Ľubica Uhrová informovala:  

- na Tomkoch bolo osadené detské ihrisko a dňa 3. 7. 2017 bola vykonaná revízia tohto ihriska. 

- dňa 21. 7. 2017 Aktív pre občianske záležitosti vykonal uvítanie dieťaťa do života. 

- dňa 22. 7. 2017 sa konal Beh Jurským parkom (už 6. ročník). Na tomto preteku bola rekordná 
účasť bežcov (263 z toho deti a mládež 140 a dospelí 123). Z domácich sa preteku zúčastnilo 39 
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bežcov (26 dospelých a 13detí). Na stupni víťazov sme mali v detskej kategórii Mateja 
Stankoviča (2. miesto) v junioroch Alexa Švejdu (2. miesto) a v ženách Zuzanu Švejdovú  
(1. miesto). 

- dňa 24. 7. 2017 sa začala v areáli školy budovať nová kanalizácia. 

- dňa 26. 7. 2017 riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave ppl. 
Ing. Martin Blaha poslal ďakovný  list DHZ za spoluprácu pri odstraňovaní požiaru v okrese 
Malacky. 

- dňa 29. 7. 2017 poľovníci zorganizovali na Tomkoch druhú poľovnícku zábavu. 

- dňa 25. 7. 2017 bolo v našej obci v parku pri hasičskej zbrojnici inštalované detské ihrisko. 

- dňa 1. 8. 2017 sa upravovala cesta (výtlky) na Húškoch v smere od obce Závod. 

- dňa 3. 8. 2017 sa konala prednáška spojená s premietaním fotografií pod názvom India očami 
Ďuriho Šelca. 

- dňa 8. 8. 2017 sa konalo vodoprávne konanie na IBV pri ihrisku. 

- firma, ktorá zbierala šatstvo skončila a kontajnery si odviezla (možnosti pre občana – odviezť 
oblečenie ako komunálny odpad na zberný dvor alebo ak sa bude konať zbierka pre diakonát 
Broumov, v určenú dobu odviezť na OÚ). 

- dňa 19. 8. 2017 sa bude konať 8. ročník súťaže vo varení guláša. 

- dňa 27. 8. 2017 o. z. Morava krásna zem organizuje v spolupráci s obcou kultúrne podujatie, 
ktoré sa uskutoční pri fontáne. 

- dňa 1. 9. 2017 DFS Juran, DFS Juránek v spolupráci s DHZ organizujú Jurskú károvicu. 

- dňa 16. 9. 2017 sa v kinosále KD uskutoční divadelné predstavenie Záhoráckeho divadla zo 
Senice pod názvom „Vjerná nevjera“. 
 

 

6. Diskusia 

- Mgr. Jozef Baláž  uviedol, že do školského klubu je prihlásených viacej ako 40 detí a chýba tam 
pracovná sila. Ďalej informoval, že kanalizácia v škole je urobená kvalitne a s tou istou firmou 

sa bude spolupracovať pri prácach spojených s odvodnením. Taktiež sú dokončené práce na 
telocvični. Mgr. Jozef Baláž uviedol, že k novému detskému ihrisku, ktoré je osadené pri fontáne 
je potrebné osadiť lavičky a odpadkové koše. 

- Ing. Katarína Vlková sa pýtala, či je v pláne realizácia detského ihriska do škôlky. Mgr. Jozef 
Baláž informoval, že po úprave plôch v areáli školy je v pláne vybudovanie detského ihriska. 
Ďalej uviedol, že keby neprišlo k havarijnej situácii ohľadom kanalizácie, tak detské ihrisko by 
už bolo osadené. Škola má zo svojich prostriedkov vyčlenené financie na detské ihrisko. 

- Ing. Katarína Vlková sa informovala, či na obecný úrad bola doručená žiadosť Mariána Palkoviča 
ohľadom možnosti stavať na pozemku, ktorý nie je v intraviláne obce. Mgr. Uhrová odpovedala, 
že takéto žiadosti pribúdajú, no treba najprv urobiť zmenu územného plánu.  

- Mgr. Jozef Baláž spomenul, že podľa ročného plánu by sa mala robiť napr. rekonštrukcia pošty, 
zdravotného strediska, III. fáza dokončenia rekonštrukcie bytovky pri škole, pýtal sa, či obec 
čaká na výzvy, no informoval, že v rozpočte sú na to vyčlenené peniaze. Ďalej hovoril o tom, že 
za posledného polroka sa zrealizovalo len detské ihrisko. Mgr. Juraj Smolár hovoril o tom, že 
taktiež bolo plánované zakúpenie sporákov, chladničky, dresov do kuchyne v kultúrnom dome. 

Mgr. Jozef Baláž poukázal na zlú situáciu na parkovisku pri škole, kde vždy po daždi stojí voda.  



7 

 

Ďalej spomenul, že na minulom OZ bolo povedané, že poslanci  majú starostke pomôcť, avšak 
rôzne firmy budú komunikovať len so štatutárom obce.   
 

Zástupkyňa starostky obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 

 

 

 

Zapísala: Mária Šimková    ............................................... 

 

 

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

        Mgr. Ľubica Uhrová 

               zástupkyňa starostky obce 

 

Overovatelia: 

Mgr. Branislav Baláž      ............................................... 

 

 

 

Mgr. Juraj Smolár     ...............................................  





 

 

 

Prílohy 



 

Hlavný kontrolór  - Obecný úrad, 908 79 Borský Svätý Jur 690 

 

  Por.č. mat.:36d/2017/HK 

Návrh  p l á n u     kontrolnej    činnosti na  II. polrok   2017 

schválený uznesením OZ č. ................/2017 dňa ...............2017 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky  

zameraná na výkon činností: 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ: 

 

1. Kontrola splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku na základe 
kontroly hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobia. 

2.  Kontroly na základe uznesení poslancov – neukončené kontroly z kontrol č. 1 až 17 z I. pol. 

2017 – Kontrola realizácie prijatých uznesení od januára 2015 a ich efektívnosť 

3. Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 a 2017 – 

nový zákon o sťažnostiach.  
(Nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23, Zákon č. 10/1996 Z.z., § 7/3/c) 

 

4. Kontrola hospodárenia v školských rozpočtových zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce  (§18d  ods.2 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) -   

Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur. 

 

B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI: 

 

5. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k  návrhu rozpočtu na roky 
2018-2021  (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f,1/c) 

6. Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti. 
7. Plán kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie. 
8. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. 

 

C.  INÉ ČINNOSTI: 
 

a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch – Konferencia ZHK-Podbanské  

b) spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi – konzultácie, príprava 

k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne 

a v konkrétnych prípadoch, 

c) účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, 
 

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a 

závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku  na výkon kontroly v obci. 

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad   príp. 

elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková,  , email:   hlavnakontrolorka@gmail.com    v   termíne  do  30.7. 2017.     

Zverejnené na úradnej tabuli od  21.07. 2017 do   ............................. 2017  
SPRACOVALA  A PREDKLADÁ 20.7.2017: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

 


