Zápisnica
z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.3.2014 o 18.oo hod.
v kultúrnom dome.
Prítomní: starostka obce
9 poslancov
hlavná kontrolórka obce
občania
Dvadsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Anna
Kratochvílová. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo
uznášania schopné. Starostka navrhla do návrhovej komisie p. Haleša a Mgr. Ozábalovú
a za overovateľov zápisnice Mgr. Uhrovú a Mgr. Uhra. Títo poslanci boli do návrhovej
komisie a za overovateľov zápisnice schválení.
Starostka oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku čerpania dotácií z rozpočtu obce spoločenskými organizáciami
a športovými klubmi.
4. Správa o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2013.
5. Schválenie zmlúv a návrhu na vklad:
- Záložná zmluva – MDVRR č. 0221-PRB/2011/Z
- Záložná zmluva – ŠFRB č. 205/521/2011
6. Schválenie Zmluvy o zabezpečení poskytnutia opatrovateľskej služby.
7. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2013 o chove zvierat
8. Pošta, rôzne – žiadosť o odkúpenie pozemku
9. Diskusia
10. Záver
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1. Kontrola uznesení
–––––––––––––––––
Kontrolu uznesení predložila p. Palkovičová, hlavná kontrolórka obce. OZ prijalo toto
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 1/2014
––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie na
vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú
uznesenia č. 10/2013, 42/2013, 45/2013, 55/2013,
56/2013, 57/2013, 58/2013 a 70/2013.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
2. Správa o výsledku čerpania dotácií z rozpočtu obce spoločenskými organizáciami
a športovými klubmi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správu o výsledku čerpania dotácií z rozpočtu obce spoločenskými organizáciami

a športovými klubmi predložila p. Palkovičová, hlavná kontrolórka obce. OZ prijalo
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 2/2014
–––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie
na vedomie
Správu o výsledku čerpania dotácií z rozpočtu obce spoločenskými
organizáciami a športovými klubmi.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
3. Správa o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pani Palkovičová, hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti
za 2. polrok 2012. OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie
č. 3/2014
–––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
4. Schválenie zmlúv a návrhu na vklad na bytový dom číslo súpisné 790 postavený na parcele
reg. CKN č. 404/3 -: Nájomný bytový dom – 22b.j., p.č. CKN č. 404/3, zast. plochy
a nádvoria o výmere 828 m2.
- Záložná zmluva – MDVRR č. 0221-PRB/2011/Z
- Záložná zmluva – ŠFRB č. 205/521/2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Záložnú zmluvu v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a
Záložnú zmluvu v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a návrhy na vklad na bytový
dom číslo súpisné 790 postavený na parcele reg. CKN č. 404/3 -: Nájomný bytový dom –
22b.j., p.č. CKN č. 404/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 828 m2 nakoľko sme boli prijímatelia nenávratnej dotácie vo výške 262 360,- € a úveru zo ŠFRB vo výške 612 177,- €
predložila p. Kratochvílová, starostka obce. OZ prijalo uznesenia:
U z n e s e n i e č. 4/2014
–––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
s ch v a ľ u j e
Záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151a a nasl. Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
č. 0221 – PRB/2011/Z a návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem Ing. Kadlica, ktorý sa zdržal
hlasovania a p. Špačka, ktorý hlasoval proti tomuto uzneseniu.
U z n e s e n i e č. 5/2014
–––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
s ch v a ľ u j e
Záložnú zmluvu – ŠFRB č. 205/521/2011 uzatvorenú podľa
§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení

neskorších predpisov a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem Ing. Kadlica, ktorý sa zdržal
hlasovania a p. Špačka, ktorý hlasoval proti tomuto uzneseniu.
5 Schválenie Zmluvy o zabezpečení poskytnutia opatrovateľskej služby.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh zmluvy o zabezpečení poskytnutia opatrovateľskej služby predložila p. Kratochvílová, starostka obce. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 6/2014
–––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
s ch v a ľ u j e
Návrh Zmluvy o zabezpečení poskytnutia opatrovateľskej
služby Slovenským červeným krížom Senica v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
6. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2013 o chove zvierat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Protest prokurátora proti VZN č. 1/2013 o chove zvierat predložila p. Kratochvílová,
starostka obce. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 7/2014
––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie na ve domie
Protest prokurátora proti VZN obce Borský Sv. Jur č. 1/2013 o chove
zvierat a
ruší
VZN č. 1/2013.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
7. Pošta, rôzne
–––––––––––––
- Žiadosti o odkúpenie pozemku – Ing. Štecko a Uher Marián
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Štecko s manželkou požiadali o odkúpenie pozemku z p.č. 7626/2 register E
vo výmere 6 m2, z p.č. 7635 register E 43 m2, z p.č. 7635 register C 9 m2 a z p.č. 7638
register C 9 m2 a p. Marián Uher s manželkou požiadali o odkúpenie pozemku z p.č. 1318
vo výmere 165 m2. OZ odložilo tieto žiadosti na budúce zasadnutie OZ.
- Realizácia parkovacích plôch - ZŠ s MŠ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Starostka obce predložila poslancom návrh na parkovisko v priestoroch školského areálu,
ktorý vypracoval Ing. Vachaja. Mgr. Baláž a Mgr. Olšovská sa pýtali, prečo má byť
parkovisko v priestoroch školského areálu a nie vedľa. OZ odložilo riešenie parkovacích
plôch na rokovanie pracovnej porady, ktorá sa uskutoční 17.3.2014 o 17.00 hod.
8. Diskusia
––––––––––

Starostka obce
- upozornila na účinnosť zákona č. 305/2013 o zaručenom elektronickom podpise,
- oboznámila s akciami, ktoré sa uskutočnili:
11.1.2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie detského behu,
30.1. 2014 sa zúčastnila výstavy Slovakia Tour,
6.2.2014 bola vykonaná kontrola požiarnej ochrany,
16.2.2014 sa konala výročná členská schôdza poľovníkov, 22.2.2014 futbalistov,
23.2.2014 spolku vyslúžilých vojakov, 27.2.2014 Jednoty – spotrebné družstvo,
3.3.2014 Jednoty dôchodcov,
1.3.2014 mladí ľudia zorganizovali fašiangy v dedine,
7.3.2014 bolo zasadnutie Grand prix Záhorie,
- upozornila na konanie volieb prezidenta 15.3.2014 a 29.3.2014,
- oboznámila s dátumami akcií, ktoré sa budú konať v 1. polroku 2014
24.3.2014 pôjdu darci darovať krv do Skalice,
4.5.2014 hasiči budú mať oslavu sv. Floriana,
10.5.2014 sa bude konať hasičská púť v Šaštíne a svätojurská zabíjačka v KD
11.5.2014 sa uskutočnia oslavy Dňa matiek v kultúrnom dome,
24.5.2014 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu,
25.5.2014 bude v našej dedine 1. sväté prijímanie,
31.5.2014 usporiadame Deň detí,
14.6.2014 bude poľovnícka zábava,
24.-29.6-2014 sa v kultúrnom dome bude konať poľovnícka výstava,
29.6.2014 sa uskutočnia kultúrne slávnosti Šaštínsko,
Ďalej informovala, že v tomto roku oslávi naša obec 620. výročie od 1. písomnej
zmienky o obci, o povinnosti obce novelizovať PHSR, vypracovať program
odpadového hospodárstva a komunitný plán
Na základe vysúťaženej sumy OZ schváli z rezervného fondu finančné prostriedky na
výstavbu prestrešenia a chodníka medzi budovami ZŠ s MŠ.
- Pán Špaček navrhol umiestniť dva spomalovače na ceste pri ZŠ s MŠ.
- Pán Trnka sa informoval, ktoré faktúry sa zverejňujú a ktorým dôchodcom sa dávajú
vianočné poukážky. Starostka mu odpovedala, že všetky dodávateľské faktúry sa zverejňujú
a všetkým dôchodcom nad 70 rokov sa poskytujú vianočné poukážky. Ďalej chcel vedieť,
koľko financií je v rozpočte pre dobrovoľných hasičov. Pán Mračna mu odpovedal, že
dobrovoľný hasiči tento rok nežiadali financie od obce, zaregistrovali sa ako žiadatelia 2 %
z daní.
- Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
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