Zápisnica
z tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 11. 06. 2018 o 18.00 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 6 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice)
- hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková
- zapisovateľka Mária Zaicová
- občania podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie zasadnutia
Tridsiate piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová, konštatovala, že je prítomných šesť poslancov. Ospravedlnil sa poslanec Bc. Peter
Holúbek, Mgr. Juraj Smolár a Mgr. Šimon Kadlic. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia:
Uznesenie č. 99/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
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. Správa o kontrole uznesení za rok 2017
5. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017
6. Pošta - Rudolf Vlk a Mária Vlková - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Máriu Hromkovičovú a Mgr. Jozefa Baláža.
O obsadení návrhovej komisie dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 100/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za členov návrhovej komisie Mgr. Máriu Hromkovičovú a Mgr. Jozefa Baláža.
Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice starostka určila Petra Haleša a Mgr. Branislava Baláža. Za schválenie
overovateľov dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 101/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Petra Haleša a Mgr. Branislava Baláža.
Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, 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 23. mája 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. 71/2018 – výmena časti pozemku parcely registra E č. 1440/14 v k. ú. Borský
Svätý Jur vo výmere 14 m2 – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo výmenu časti pozemku parcely registra E
č. 1440/14 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 14 m2, ktorej vlastníkom je obec Borský Svätý Jur
za časť parcely registra C č. 14083 vo výmere 14 m2, ktorej vlastníkom je Marta Hromkovičová.
Zároveň poveruje starostku obce podpísaním zámennej zmluvy.
+
Uznesenie č. 72/2018 - odpredaj časti pozemku parcely registra E č. 1440/14 v k. ú. Borský
Svätý Jur vo výmere 6 m2 – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj časti pozemku parcely registra E
č. 1440/14 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 6 m2 p. Marte Hromkovičovej za cenu 1,50 €/m2.
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.
Zmluva s pani Hromkovičovou bola podpísaná 06.03.2018, návrh na vklad do katastra
nehnuteľností bol vložený 13.03.2018.
Uznesenie č. 81/2018 – odpredaj časti obecného pozemku z pozemku registra E č. 1027/1 – v
evidencii
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 m 2,
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.
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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
Zmluva bola odoslaná na podpis na Západoslovenskú energetiku.
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. 88/2018 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo
• 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).
Projekt bol podaný dňa 6.4.2018.
Uznesenie č. 90/2018 – schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 16. 04. 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. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017
5. Zmena rozpočtu č. 1/2018
6. Zberný dvor Borský Svätý Jur - schválenie
7. Pošta - Rudolf Vlk - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
- Ján Hromkovič - Žiadosť o súhlas s umiestnením trafostanice
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8. Diskusia
9. Záver
Uznesenie č. 91/2018 – schválenie návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Mgr.
Branislava Baláža a Petra Haleša.
Uznesenie č. 92/2018 – schválenie overovateľov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Šimona
Kadlica a Mgr. Máriu Hromkovičovú.
Uznesenie č. 94/2018 – Správa o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti HK za rok 2017 splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrol
a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur za rok 2017. Správa je zverejnená
na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 95/2018 – Zmena rozpočtu č. 1/2018 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Zmenu rozpočtu č. 1/2018.
Uznesenie č. 96/2018 –spolufinancovanie projektu s názvom: Zberný dvor Borský Svätý Jur
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo spolufinancovanie projektu s názvom:
Zberný dvor Borský Svätý Jur, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov 366 380,59 EUR s DPH, t. j. v sume vo výške 18 319,03 EUR s
DPH. Projekt bol podaný dňa 30.04.2018.
Uznesenie č. 97/2018 – odpredaj pozemku parc. registra C č. 432/2
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure skonštatovalo, že v prípade žiadosti žiadateľov
Rudolfa Vlka a Márie Vlkovej, obidvaja bytom 908 79 Borský Svätý Jur 267 o odkúpenie
pozemku parc. registra C č. 432/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 išlo 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 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. Zverejnenie zámeru obce
previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený od 11.05.2018 do
28.05.2018.
Uznesenie č. 98/2018 – umiestnenie trafostanice
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure súhlasilo s umiestnením trafostanice na parcele
registra C č. 14203 v k. ú. Borský Svätý Jur.
Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie:
Uznesenie č. 102/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
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berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 71/2018, 72/2018,
81/2018,82/2018 a 84/2018.
Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, 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. Správa o kontrole uznesení za rok 2017
Správu poslanci obdržali pred konaním OZ. Táto správa tvorí prílohu zápisnice a je zverejnená
na webovej stránke obce v časti Obecný úrad – Hlavný kontrolór obce.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 103/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o kontrole uznesení za rok 2017.
Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5.

Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017
Správu poslanci obdržali pred konaním OZ. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.

OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 104/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017.
Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Pošta
Rudolf Vlk - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Na minulom zasadnutí OZ poslanci schválili spôsob predaja dôvodom hodným osobitného
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa bol vyvesený od11. 05. 2018 do 28. 05. 2018.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 105/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
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 poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
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Hlasovanie
Prítomní: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta
Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce prítomných oboznámila so žiadosťou p. Ľuboša Baleju, ktorý žiadal
poslancov OZ o schválenie technického výjazdu Dobrovoľného hasičského zboru obce na
vyčistenie jeho studne na adrese Borský Svätý Jur č. 141. Pán Baleja v žiadosti uviedol, že uvedená
studňa sa rokmi používania zaniesla pieskom a momentálne neslúži svojmu pôvodnému účelu. Je
v nej minimálne množstvo vody na riadne čerpanie. Studňu by chcel vyčistiť začiatkom mesiaca
jún 2018 po dohode s členmi hasičského zboru. Vzniknuté náklady na pohonné hmoty by pán
Baleja uhradil v stanovenej výške. Žiadosť žiadal predložiť poslancom na najbližšom rokovaní OZ.
Starostka obce k žiadosti uviedla svoj názor a názor riaditeľa Okresného hasičského a záchranného
zboru, Ing. Hurbanisa, že na vyčistenie studne sú firmy, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú,
zodpovedajú za priebeh čistenia a k dispozícií majú techniku, ktorú obec nemá. Starostka uviedla,
že ide o nebezpečnú činnosť a je možné kontaminovanie.
Starostka obce informovala:
- Úrad vlády SR poslal informáciu, v ktorej odporúča obcou predložený projekt žiadosti
o poskytnutie dotácie na ďalší schvaľovací proces – Futbalovo-volejbalové ihrisko v Borskom
Svätom Jure – ide o výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi. Je
potrebné pripraviť rozpočet, pri ktorom platia pravidlá - nie je prípustné doplniť štruktúrovaný
rozpočet o výdavkovú položku; nie je prípustné doplniť štruktúrovaný rozpočet o výdavkovú
položku, ktorá nebola schválená komisiou; nie je prípustné prekročiť výšku výdavkovej
položky v uvedenom štruktúrovanom rozpočte projektu a výšku výdavkov položky upravenou
komisiou; je prípustné znížiť výšku vybranej schválenej výdavkovej položky alebo vypustiť
výdavkovú položku; pri spolufinancovaní je potrebné uvádzať konkrétnu výdavkovú položku,
konkretizovať účel použitia. Výška dotácie je v sume 35 000,- € a výška spolufinancovania je
28 836,- €.
- Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita
životného prostredia vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na
zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Bolo by možné vybudovať
nový bezdrôtový rozhlas na osade Húšky a zrekonštruovať aj miestny rozhlas v obci. Starostka
uviedla, že zistí všetky náležitosti výzvy a na pracovnej porade 20.06.2018 bude poslancov
informovať.
- V mesiaci apríl starostka obce vybavovala stavebné povolenie na zberný dvor, termín
odovzdania projektu bol 30.04.2018.
- 22.04.2018 sa v obci uskutočnila hodová zábava.
- 05.05.2018 Jednota dôchodcov Slovenska organizovala Svätojurskú zabíjačku. Tento deň sa
v meste Šaštín-Stráže uskutočnila Púť hasičov.
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- 06.05.2018 sa uskutočnila svätá omša pri príležitosti sv. Floriána, patróna hasičov.
- 12.05.2018 sa v obci uskutočnili Krojované slávnosti – od 11:00 hod. sa predstavili detské
súbory, od 20:00 hod. sa uskutočnila zábava za účasti Fidlikantov.
- 13.05.2018 pri príležitosti Dňa matiek v kinosále vystupovali deti z materskej aj základnej
školy, Cimbálová muzika Juránečka, klientky Domova sociálnych služieb a na záver zaspievala
Laura Viteková.
- V mesiaci máj pracovníci obce kosili obec, cintorín, obidve osady.
- 21.05.2018 sa v obci asfaltovaním opravili výtlky.
- 11.05.2018 účtovníčka obce odovzdala podklady k auditu. S výsledkom auditu starostka obce
oboznámi na nasledujúcom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 27.06.2018.
- 23.05.2018 a 24.05.2018 sa uskutočnilo rokovanie snemu ZMOS za účasti takmer 800
primátorov a starostov obcí, na rokovaní sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia. Súčasťou
snemu bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže Oskar bez bariér 2017.
- 02.06.2018 sa pri kultúrnom dome konala oslava Medzinárodného dňa detí.
- 17.06.2018 organizuje Mikroregión Šaštínsko kultúrne slávnosti na Gazárke.
- T.č. obec už vykonáva prípravy na športové podujatie Beh jurským parkom - na Okresné
oddelenie policajného zboru a Okresný úrad, odbor dopravy bola zaslaná žiadosť o vyjadrenie
na zvláštne užívanie ciest.
- Počas mesiacov apríl a máj sa uskutočnili revízie elektriny a hromozvodov – kultúrny dom,
dom smútku, fontána, dom smútku, obecný úrad a rozvádzače verejného osvetlenia.
- V chatovej oblasti boli zrezané suché stromy, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie majetku.
- 11.05.2018 sa v Moravskom Svätom Jáne uskutočnilo stretnutie so zástupcami občianskeho
združenia Priatelia zeme, ohľadom kompostovania. Naša obec aj obec Moravský Svätý Ján
pristúpia k riešeniu znížiť množstvo komunálneho odpadu zabezpečením kompostérov pre
obyvateľov obcí a zriadenie malej kompostárne, ktorá nie je legislatívne náročná.
- 20.06.2018 sa uskutoční stretnutie poslancov OZ so spracovateľom územného plánu.
- 06.06.2018 bola začatá kontrola uskutočňovania civilného núdzového plánovania v zmysle §
10 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu. Kontrola bude zameraná na plnenie úloh na úseku krízového riadenia,
civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárskej mobilizácie.
- Nasledujúce zasadnutie OZ sa bude konať 28. 06. 2018

7. Diskusia
- Mgr. Jozef Baláž sa informoval, či ZŠ s MŠ obdrží financie na opravu spojovacej chodby.
ZŠ s MŠ mala poslať sumu, koľko táto oprava bude stáť, čo poslala. Starostka obce uviedla,
že na budúcom zasadnutí OZ bude prerokovaná Zmena rozpočtu č. 2/2018 a k tejto téme sa
vyjadrí komisia finančná a správy obecného majetku. Zmena rozpočtu je potrebná, nakoľko
sa musia urobiť zmeny aj čo sa týka miezd, inžinierskych sietí, spojovacej chodby.
- Pani Mária Uhrová uviedla, že 11.01.2018 písala žiadosť - pripomienku k územnému plánu
adresovanú obecnému zastupiteľstvu a do dnešného dňa nedostala odpoveď. Informovala sa,
ako táto situácia pokračuje, nakoľko sa p. Uhrovej ohlásil kupec na pozemky. Starostka
obce uviedla, že všetky žiadosti o zmeny územného plánu boli odovzdané poslancom OZ aj
spracovateľovi územného plánu. 20.06.2018 sa uskutoční stretnutie poslancov OZ so
spracovateľom územného plánu, potom je potrebné urobiť zadanie územného plánu.
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Žiadostí o zmenu územného plánu prišlo veľa, poslanci OZ sa musia riadne so všetkými
žiadosťami oboznámiť, pretože územný plán je veľmi dôležitý dokument aj pre budúce
roky. Starostka poznamenala, že kupec, ktorý má záujem o pozemky p. Uhrovej a na
pozemkoch chce začať s výstavbou, potrebuje schválený územný plán. P. Uhrová sa pýtala,
či sa na jej pozemkoch môžu začať riešiť inžinierske siete, na čo starostka odpovedala, že
práce stavebného charakteru sa nemôžu vykonávať.
- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala, či pán Peter Opalek zaplatil odvoz štrku spred jeho
pozemku, nakoľko táto činnosť bola fakturovaná obci. Starostka uviedla, že sa jej zdá, že
p. Opalek sumu zaplatil. Ďalej sa p. Hromkovičová zaujímala o počet vymenených
radiátorov v kultúrnom dome, uviedla, že poslanec Bc. Holúbek hovoril o počte 38
vymenených radiátorov, starostka hovorila o počte 36 kusov a fakturovaných je 39
radiátorov. Starostka obce uviedla, že jeden radiátor nie je vymenený, je len zakúpený, no
presný počet teraz nevie povedať – radiátory zráta.
- Pán Róbert Studenič sa informoval ohľadom ceny prenájmu telocvične pre športové
skupiny, ktoré chodia pravidelne trénovať do telocvične ZŠ (táto téma sa riešila na minulom
OZ a na ďalšom zasadnutí OZ sa mala cena stanoviť). Starostka uviedla, že ZŠ s MŠ zatiaľ
nepredložila návrh na úpravu ceny, takže sa postupuje podľa schválenej hodinovej sadzby,
čo predstavuje sumu 5,- €/hod.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila

Zapísala: Mária Zaicová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Peter Haleš

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

Mgr. Branislav Baláž

...............................................
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Prílohy

OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR
Por.č.materiálu: 22/2018/HK
Číslo spisu:
Číslo záznamu:

SPRÁVY Z KONTROLY VYHODNOCOVANIA PLNENIA UZNESENÍ V R. 2017
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O KONTROLNEJ ČINNOSTI:
Kontrolovaný subjekt/povinná osoba: Obecný úrad Borský Svätý Júr,
Kontrolný subjekt/oprávnená osoba: Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka obce
Kontrola vykonaná v termíne: marec-máj/2018 s prerušovaním
Kontrolované obdobie : 2017,
Predmet kontroly: Kontrola plnenia uznesení r. 2017
Cieľ kontroly:
1. Evidencia prijatých uznesení
2. Vymedzenie a realizácia uznesení
Kontrolné východiská:
- prijaté uznesenia v roku 2017
- zápisnice OZ rok 2017
Kontrolované skutočnosti:
1. Evidencia prijatých uznesení
Ø Evidencia uznesení ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo – uznesenia sú vedené šanone na oddelení
sekretariátu, sú číslované ročne vzostupne od jedna, uložené aj samostatne v euro obale podľa dátumu
konania obecného zastupiteľstva. Podľa nového Organizačného poriadku z 28.4.2017 má kontrolu
plnenia uznesení v kompetencii „oddelenie sekretariátu“, ktoré aj sleduje plnenie uznesení spolu so
starostkou obce.
Ø Uznesenia sú vedené v poradí, ako boli časovo prijaté obecným zastupiteľstvom.
Kontrolné zistenie:
- Uznesenia obecného zastupiteľstva sú prijímané v súlade s plánom programu OZ.
- Vyhodnocovanie plnenia uznesení - oproti predchádzajúcej kontrole možno konštatovať, že pri kontrole
plnenia uznesení je už uvádzané, či boli, neboli alebo ostávajú v plnení, teda v evidencii niektoré
z uznesení.
V hodnotenom období bolo poslancami prijatých tieto uznesenia (tab.č.1) :
Tab.č.1 výroky uznesení
r. 2017

číslo uznesenia

% z celkového
počtu uznesení

schvaľovacie

38

2,4,6,8,14,15,18a,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,39,41,4
2,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,

60,32

zobraté na vedomie
zrušené
zamietacie
konštatujúce
súhlasiace
Spolu

17
4
1
2
1
63

Prijaté uznesenia

1,3,5,9,11,12,13,16,17,18b,22,26,27,35,38,40,48,56
19,36,37,49
60
7,21,
10

26,98
6,35
1,59
3,17
1,59
100,00

Ako z tabuľky č. 1 vyplýva v roku 2017 malo 38 uznesení schvaľovací charakter, 17 bolo zobratých na
vedomie, 4 boli zrušené, 2 zamietacie a l súhlasiace.
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2. Vymedzenie a realizácia uznesení
Uznesenia z hľadiska ich vymedzenia (tab. č.2):
Tab.č.2 – Vymedzenie prijatých uznesení
P.č.

Vymedzenie uznesenia

uznesenia 2017
číslo uznesenia r. 2017

počet

1

procedurálne (schválenie programu, voľba návrhovej
komisie, overovatelia zápisnice)

8

32,33,34,41,45,46,47,63,

2

kontrola plnenia uznesení

9

1,3,5,11,16,22,26,35,48,

3

všeobecne záväzné nariadenia, dodatky

1

24

4

iné interné dokumenty, resp. správy (štatút,
organizač.poriadok, správy školy, audity, kronika,....)

6

12,13,39,40,42A/B,56

5

rozpočet a zmeny, zmena vecnej náplne, rozbor
hospodárenia, záverečný účet

9

6,18,27,42B,51,52,53,54,55,57

6

nakladanie s majetkom, predaj, prenájom, zámeny

21

2,4,7,14,19,20,21,25,29,30,31,36,37,4
3,44,49,58,59,60,61,62

7

návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

8

bezodplatné zriadenie (zrušenie) vecného bremena

9

zverenie (odňatie) majetku do (zo) správy

10

2

10,28

13

zmena, doplnenie ÚPN
menovanie (odvolanie) zástupcov obce do orgánov
obch.spol., obce (komisie, rada školy)
dokumenty týkajúce sa založenie organizácie,
schválenie členstva, členského príspevku
investičné akcie/realizačné práce, projekt.zámery

1

15

14

dopravné -zmena liniek MHD

15

informácia o organizačných zmenách

16

plány, správy, stanoviská hlavnej kontrolórky

5

9,17,23,38,50

17

plán zasadnutí OZ (zapacovaný v RP)

18

ostatné (zmluvy)

1

8

celkom prijatých uznesení

63

11
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Kontrolné zistenia:
- Procedurálne . kontrolou bolo zistenie, že oproti predchádzajúcim uzneseniam z minulých rokov,
v roku 2017 došlo k náprave a to najmä po októbri, keď boli známe výsledky z kontroly uznesení r.
2015 a 2016. V roku 2017 už najmä posledné zápisnice uvádzajú aj uznesenia o schválení programu, o
voľbe návrhovej komisie a overovateľoch, čo je v súlade s Rokovacím poriadkom OZ BSJ § 7 ods. 7
„V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných a neprítomných poslancov, predloží na
schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.“ Podľa zákona o obecnom zriadení § 12 ods.5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh
programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. (7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v
zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov.
- Zápisnice sú podpisované starostkou obce a overovateľmi, avšak zverejnené zápisnice údaje o dátume
podpisu zápisnice neobsahujú.
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-

-

-

kontrola plnenia uznesení - na OZ sú poskytované všetky informácie o plnení predchádzajúcich uznesení,
v samotných zápisniciach je ich plnenie uvádzané, pričom je konštatovaná stručná informácia, ako boli
predchádzajúce uznesenia plnené, či nesplnené, alebo čo sa vo veci konalo.
Uznesenia v evidencii – pri kontrole plnenia uznesení bolo taktiež zistené, že už ani jedno uznesenie,
ktoré bolo kontrolované z predchádzajúceho OZ alebo ostalo v evidencii nebolo vynechávané a boli
riadne všetky vyhodnotené.
Pri zápisniciach sú priložené prílohy ako prezenčná listina a iné materiály k niektorým uzneseniam
o ktorých sa rokovalo, kde súčasťou bol iný dokument.

Zhrnutie:
Kontrolou plnenia uznesení bolo zistené, že oproti predchádzajúcej kontrole je zaznamenávanie najmä
vyhodnotenia uznesenia detailnejšie uvádzané, obsahuje výroky, či bolo alebo nebolo splnené, resp. je
uvedená stručná informácia spôsobe plnení uznesení.
Kontrolné zistenia - zhrnutie:
- Návrhy uznesení sú založené v šanone pri zápisniciach a uznesenia z OZ 2017;
- Sekretariát a následne starostka pripravuje kontrolu uznesení a ich plnenie;
- Pozitívne možno hodnotiť nápravu pri prijímaní samostatného uznesenia k schváleniu programu OZ,
návrhovej komisie + overovateľov;
- prehľadnejšie a presnejšie vedená evidencia kontroly plnenia uznesení – uvádzanie ako boli
predchádzajúce uznesenia naplnené, či prečo nesplnené, alebo prečo ostávajú v evidencii;
- Na zverejnených zápisniciach chýba dátum podpisu starostu a overovateľov podľa skutočného dňa
podpisu;
- Uznesenie je prijímané po čísle príslušného bodu programu, z čoho je zrejmý – totožný súvis s bodom
rokovania;
- Nevynechávané – uvádzané všetky uznesenia pri kontrole tých uznesení, ktoré ostávajú v evidencii;
Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky neboli uložené povinnej osobe žiadne opatrenia
Záver:
V porovnaní s predchádzajúcou kontrolou uznesení z r. 2015-2016 možno konštatovať, že uznesenia sú
evidované prehľadne, vyhodnocované jasne a zrozumiteľne a ich plnenie sa priebežne uskutočňuje tak ako
boli prijaté.
Dátum vyhotovenia správy: 22.5.2018
Za povinnú osobu:
Mgr. Kratochvílová Anna
starostka obce
Za oprávnenú osobu
Mgr. Iveta Balejčiková
Hlavná kontrolórka obce

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

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