Zápisnica
z tridsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 17. 09. 2018 o 18.00 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice)
- Mgr. Iveta Balejčiková – hlavná kontrolórka obce
- zapisovateľka Mária Zaicová
- občania podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie zasadnutia
Tridsiate deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová, konštatovala, že je prítomných osem poslancov. Ospravedlnil sa poslanec
Mgr. Šimon Kadlic. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo
uznášania schopné.
Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia:
Uznesenie č. 122/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 17.09.2018
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 zápisov do obecnej kroniky za rok 2017
5. Pošta - DFS Juránek – Žiadosť o pridelenie priestorov „klubovne“
- SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o znovuprehodnotenie
nájomného
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Jozefa Baláža a p. Petra Haleša. O obsadení
návrhovej komisie dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 123/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za členov návrhovej komisie Mgr. Jozefa Baláža a p. Petra Haleša.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice starostka určila Mgr. Juraja Smolára a Mgr. Máriu Hromkovičovú.
Za schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 124/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Smolára a Mgr. Máriu Hromkovičovú.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Za zapisovateľku starostka určila Máriu Zaicovú.
Starostka obce odovzdala slovo p. Renému Školiakovi, ktorý poslancov OZ oboznámil so zámerom
výstavby logistického parku na parc. č. 13008/1, 13008/2, 13008/3, 13008/4. P. Školiak poslancom
OZ zaslal mailom nejaké materiálu k tomuto zámeru. Hovoril o tom, že aby mohol pokračovať
v zmene čiastočného územného plánu, potrebuje uznesenie obecného zastupiteľstva – všeobecný
súhlas. Bc. Holúbek sa informoval, či takého resp. podobné projekty p. Školiak už robil, kde sú
realizované. P. Školiak uviedol, že doteraz bol so svojimi projektmi orientovaný na Skalicu. Bc.
Holúbek sa ešte informoval, či by táto výstavba mala dopad na dopravu v obci, na čo p. Školiak
odpovedal, že doprava by bola riešená z diaľnice, takže doprava v obci by nebola dotknutá. Mgr.
Juraj Smolár sa spýtal, aký priamy prospech s vybudovaním tohto parku by mala obec. P. Školiak
uviedol, že prospech by obec mala z platenia daní. Starostka obce p. Školiakovi poďakovala za
prednesenie zámeru a uviedla, že poslanci OZ sa touto témou budú zaoberať na pracovnej porade.
Starostka začala hovoriť o tom, že SPZ Poľovné združenie požiadalo, aby sa ich žiadosť
o znovuprehodnotenie nájomného prebrala skôr ako v časti Diskusia. SPZ Poľovnému združeniu bolo
na zasadnutí OZ 28.02.2018 uznesením č. 84/2018 schválená suma za prenájom vo výške 120,-€/ 1
rok s podmienkou, že výška nájomného bude každý rok prejednávaná OZ. P. Danek, člen SPZ
Poľovné združenie, začal hovoriť o tom, že SPZ Poľovnému združeniu sa nepáči podmienka, že
výška nájomného bude každý rok prejednávaná. SPZ Poľovné združenie robí v obci zábavy pre
občanov, dáva sponzorské obci, napr. aj formou mäsa. Poslanci OZ sa dohodli, že pozemok SPZ
Poľovnému združeniu prenajmú za cenu 100,- €/rok, bez podmienky každoročného prehodnocovania
tohto nájmu.
OZ prijalo uznesenia:
Uznesenie č. 125/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
Uznesenie č. 84/2018.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 126/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
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 100,- € za rok.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár,
Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 14. septembra 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. 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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Uznesenie č. 84/2018 - cena za prenájom parcely registra C č. 1667/20 – zrušené
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. Toto uznesenie bolo na tomto OZ zrušené.
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, návrh na vklad do katastre nehnuteľností
bol vložený 16.08.2018.
Uznesenie č. 115/2018 – schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva
v Borskom Svätom Jure, konaného 06.08.2018 v nasledovnom znení:
8. Otvorenie
9. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
10. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
11. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné
obdobie rokov 2018 - 2022
12. 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
13. Diskusia
14. Záver
Uznesenie č. 116/2018 – schválenie návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Bc. Petra
Holúbka a Bc. Ivetu Kollárovú.
Uznesenie č. 117/2018 – schválenie overovateľov - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Šimona
Kadlica a Mgr. Ľubicu Uhrovú.
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Uznesenie č. 119/2018-A – počet poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure určilo 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
Uznesenie č. 119/2018-B – rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 – 2022 splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure určilo 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
Uznesenie č. 119/2018-C – určenie volebného obvodu na volebné obdobie 2018 – 2022 -splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure určilo 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
Uznesenie č. 120/2018 – Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z p.č. 1026/1vo výmere
109 m2 z p. č. 1026/4 vo výmere 28 m² a z p. č. 1019/2 vo výmere 1 m² Vilme Kovárovej, Jaroslavovi
Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vínkovej 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 ešte nebola podpísaná.
Uznesenie č. 121/2018 – Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m² z
p. č. 1008/1 za časť pozemku z p. č. 1019/2 Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi
Kovárovi a Alene Vínkovej. Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov § 9a, ods. 8, písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Zmluva ešte nebola podpísaná.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 127/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 82/2018, 105/2018, 120/2018
a 121/2018.
Hlasovanie
Prítomní: 8
6

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Na minulom zasadnutí OZ starostka obce odpovedala na všetky otázky obyvateľov obce. Starostka
hovorila o príjmoch do pokladne za palivové drevo v rokoch 2017 a 2018:
21.03.2017 – 70,-€
23.03.2017 - 510,- €
4.4.2017 - 205,- €
20.12.2017 - 96,- €
V roku 2018 sa do pokladne za palivové drevo prijalo 560,- €.
Starostka hovorila o tom, že požiadala Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
o stanovisko k čisteniu studní hasičskou technikou.
Odpoveď bola nasledovná: Príslušníci hasičského a záchranného zboru nie sú školení konkrétne na
čistenie studní. Ak členovia DHZO takého školenie majú je potrebné obrátiť sa na veliteľa jednotky
DHZO, prípadne sa obrátiť na zriaďovateľa hasičskej jednotky.
Vysvetlenie pojmu technický výjazd: Pojem zásah definuje platná legislatíva (§2 ods. 6 písm. c)
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov). Technický
zásah je zásah hasičskej jednotky materiálno-technickým vybavením vo výbave hasičskej jednotky,
ktorý neslúži na likvidáciu požiarov pri vykonávaní záchranných prác (§2 ods. 6 písm. d) zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov). Do tejto kategórie spadá
napríklad odčerpávanie vody zo zatopených priestorov, odstraňovanie následkov veternej smršte
pomocou ručných motorových píl a podobne.
Stanovisko k napúšťaniu bazénov: Napúšťanie bazénov nespĺňa atribúty záchranných prác v zmysle
§2 ods. 6 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov). Odčerpávanie vody zo studní je hasičskými jednotkami riešené iba v prípade, že prišlo
ku kontaminácií prípadne je potrebné vodu zo studne odčerpať pre vykonanie iného zásahu
(vyslobodenie osoby, zvieraťa a podobne).
Zriaďovateľom hasičskej jednotky Dobrovoľný hasičský zbor obce je v zmysle platnej legislatívy
obec §33 ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov „Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním
záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce“. Jednotka Dobrovoľný hasičský zbor obce Borský
Svätý Jur je v pláne nasadenia síl a prostriedkov zaradená do kategórie B, podmienky na jej
akcieschopnosť a jej úlohy upravuje príloha č. 1 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách v znení neskorších predpisov. Činnosti popisované starostkou obce (čistenie studní,
plnenie bazénov, vozenie detí) sa v uvedenej legislatíve nenachádzajú. Hasičské jednotky vykonávajú
praktické výcviky s materiálno-technickým vybavením vo svojej výbave za účelom získania
a prehĺbenia pracovných návykov s danou technikou. Samostatne alebo spoločne s inými hasičskými
jednotkami vykonávajú cvičenia a výcviky. O všetkých plánovaných aktivitách by mal byť
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zriaďovateľ hasičskej jednotky upovedomený a mali by podliehať schváleniu štatutárom
zriaďovateľa alebo ním poverenou osobou. Čistenie studní, navážanie vody do bazénov pri rodinných
domoch a vozenie detí v hasičskom vozidle nie je v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany
pred požiarmi ani úlohami hasičských jednotiek. Zriaďovateľ DHZO tým, že na vyššie uvádzané
činnosti dá svoje povolenie (schváli jazdu) preberá i zodpovednosť za všetky osoby, ktoré v súvislosti
s takýmto zásahom vykonávajú činnosti, zároveň preberá zodpovednosť za techniku a prípadné škody
spôsobené tretím stranám v súvislosti s vykonávanými činnosťami.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave súhlasí s vyjadrením, že občanom
treba pomáhať, hasičské jednotky sú však určené na pomoc pri nežiaducich udalostiach a tie
legislatíva presne definuje, činnosť ako čistenie studní, napúšťanie bazénov vidia ako službu, nie
pomoc.

4. Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2017
Starostka obce uviedla, že obec je podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení povinná založiť a
viesť kroniku, ktorá je vedená v slovenskom jazyku. So záznamami do kroniky prítomných
oboznámila kronikárka obce, Bc. Iveta Kollárová.
Uznesenie č. 128/2018-A
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zápisy do obecnej kroniky za rok 2017.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 128/2018-B
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
odmenu kronikárke obce za zápisy do kroniky za rok 2016 vo výške 200,- € ročne.
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Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Pošta
DFS Juránek – Žiadosť o pridelenie priestorov „klubovne“
DFS Juránek a DFS Juran podali žiadosť o poskytnutie miestnosti alebo tzv. klubovne
v priestoroch KD. Uviedli, že ich členská základňa ako aj aktivity sa neustále rozširujú a vyžadujú
viac priestoru na realizáciu aj na stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít. Záujem by mali o bývalú
klubovňu, ktorá sa nachádza v suteréne KD.
Starostka hovorila o tom, že poslanci OZ by na tomto zasadnutí mali schváliť zámer prenajať
nebytové priestory DFS Juránku. Bc. Holúbek poznamenal, že vypracoval návštevný poriadok týchto
nebytových priestorov, ktorý zaslal všetkým poslancom. Bc. Holúbek hovoril o tom, že tieto priestory
si bol prezrieť, no sú vhodné na uskladnenie rekvizít nie na uskladnenie hudobných nástrojov,
nakoľko priestory sú vlhké. Privítal by možnosť prenájmu iných priestorov. Ohľadom tejto témy sa
rozpútala diskusia, hlavná kontrolórka obce uviedla, že poslanci OZ na tomto zasadnutí môžu
schváliť zámer prenajať nebytové priestory v kultúrnom dome z dôvodu hodného osobitného zreteľa
s tým, že poslanci OZ neskôr určia konkrétny priestor. Hlavná kontrolórka ďalej hovorila o tom, že
cenu za prenájom určia poslanci OZ, takýmto klubom sa nezvykne dávať vysoká cena za prenájom.
Na ďalšom zasadnutí OZ sa v uznesení uvedú už konkrétne priestory, cena prenájmu.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 129/2018
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zámer prenájmu nebytových priestorov v priestoroch kultúrneho domu súp. č. 690 na parcele č. 404/2
v k.ú. Borský Svätý Jur (konkrétne určí obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.10.2018)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi DFS Juránek, 908 79 Borský Svätý Jur 697, IČO:
50753614. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9
písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že DFS Juránek je dlhodobým
reprezentantom obce Borský Svätý Jur, podieľa sa na prezentácii obce, poskytuje rozvojové
a záujmové činnosti pre deti z obce a okolia. Priestory bude DFS Juránek využívať na účely stretnutia
pri plánovaní a príprave aktivít. Navrhovaná cena 10,-€/mesačne + úhrady za poskytnuté služby
spojené s prevádzkou nebytových priestorov.
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Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starostka obce informovala:
- v predchádzajúcom mesiac pracovníci obce mulčovali plochu oproti bytovému domu súp. č. 753
a uskutočnil sa mimoriadny vývoz komunálneho odpadu v chatovej oblasti.
- 11.08. sa konala Guláš party, ktorej sa zúčastnilo 13 družstiev,
- 15.08. bolo na Úrad vlády SR zaslané spracované verejné obstarávanie a návrh zmluvy o dielo
na kontrolu na projekt Multifunkčné ihrisko v obci Borský Svätý Jur. V tento deň sa o 17:00 hod.
uskutočnilo stretnutie poslancov OZ a spracovateľa územného plánu.
- v 34. týždni sa uskutočnil mimoriadny vývoz komunálneho odpadu na Dolných Valoch.
- 20.08. poslankyňa Mgr. Uhrová vyúčtovala dotáciu z TTSK vo výške 500,- €. Z tejto dotácie sa
pokryli náklady na bežeckú súťaž Beh jurským parkom, boli zakúpené poháre pre dospelých
a medaile pre deti.
- Bola vyúčtovaná dotácia na Dobrovoľný hasičský zbor obce vo výške 3 000,- €. Bolo potrebné
riešiť zvýšené množstvo osí pri bytovom dome súp. č. 753 a roj sršňov v chatovej osade.
- Bola dokončená II. etapa monitorovacieho systému – bolo namontovaných ďalších šesť kamier,
dielo bolo odovzdané 30.08.2018.
- Ministerstvo životného prostredia vyzvalo našu obec o doplnenie niektorých dokladov k žiadosti
o zberný dvor.
- 05.09. prebehlo výberové konanie na multifunkčné ihrisko, kde vyhrala firma SPORT
SERVICE, s. r. o., Diaková 11. Výberovú komisiu tvorili Mgr. Ľubica Uhrová, Mgr. Branislav
Baláž a Ing. Jarmila Kondesová.
- 03.09. bola starostka obce privítať prváčikov v škole, za obec im bola podarovaná kniha.
- 10.09. sa uskutočnilo školenie starostov a zapisovateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí.
- 23.08. boli rozbité dve zemné svetlá pri kaplnke sv. Vendelína. Udalosť bola nahlásená poisťovni
a polícii. Išlo o veľmi pevné svietidlá talianskej výroby, čiže musela byť vynaložená veľká sila
na rozbitie. Cena jedného svietidla v roku 2011, kedy boli montované, bola 244,- €.
- Bola zakúpená nová práčka a sušička pre potreby kultúrneho domu, z tohto dôvodu bola
prerobená aj elektrina v priestoroch, kde budú spotrebiče zapojené.
- Od 17.09. do 30.09.2018 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov na
úpravu súčasne platných cestovných poriadkov spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s., do ktorých
dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov, zohľadní časové posuny vlakov
a podľa možností zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Zavedenie nového
spoja je možné realizovať len v prípade, že sa zástupcovia jednotlivých obcí na základe
vzájomného rokovania dohodnú a budú na novozavedenom spoji, po odsúhlasení TTSK,
uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť spolufinancovaním. Ďalšie zmeny cestovných
10

poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september. Starostka vyzvala
občanov, aby svoje požiadavky a pripomienky adresovali na obecný úrad.

6. Diskusia
- Bc. Peter Holúbek sa pýtal, či starostka obce má nejaké nové informácie ohľadom kanalizácie.
Starostka uviedla, že z pracovnej porady vyrozumela, že sa poslanci obávajú z napojenia na obec
Moravský Svätý Ján. Chcela zájsť za starostom obce Moravský Svätý Ján, aby ozrejmil
problematiku kanalizácie pri obchode a kostole v Sekuliach.
Bc. Holúbek hovoril o tom, že na pracovnej porade porovnávali tri cenové ponuky ohľadom
kanalizácie, starostka uviedla, že na tejto pracovnej porade sa nezaujalo žiadne konkrétne
stanovisko
a
z
časového
dôvodu
sa
starostka
obce
ďalej
nedostala.
Ďalej sa informoval, či obec od polície dostala odpoveď na žiadosť ohľadom kontroly obce vo
večerných hodinách. Starostka uviedla, že na základe žiadosti Bc. Holúbka bol polícií poslaný
list, no doteraz obec nedostala odpoveď.
- Mgr. Juraj Smolár sa informoval ako pokračujú práce na IBV Pri ihrisku. Starostka informovala,
že je vybudovaná vodovodná sieť, plynofikácia a čaká nás prekládka plynu. Ďalším krokom je
montáž verejného osvetlenia, ktoré vyberú poslanci OZ. Mgr. Smolár sa pýtal ako sa pokračuje
ohľadom pasportu dopravného značenia. Starostka uviedla, že so spracovateľom pasportu, Ing.
Vachajom, má dohodnuté stretnutie na 26.09.2018.
- Pani Marta Hromkovičová žiadala od hlavnej kontrolórky obce odpoveď zo zasadnutia
27.06.2018, či starostka obce je v konflikte záujmov s firmou ND-A.Kratochvíl. Hlavná
kontrolórka uviedla, že tejto téme sa bude venovať a na budúcom zasadnutí OZ podá odpoveď.
Bc. Holúbek uviedol, že aby sa predišlo zbytočnému podozrievaniu mohli by sa k faktúram
zverejňovať aj dodacie listy. Starostka uviedla, že k faktúram sú dodacie listy prikladané.
Starostka obce nadviazala na pripomienku pani Hromkovičovej z predchádzajúceho zasadnutia
OZ ohľadom faktúr od firmy Šupa, Veľké Kostoľany – hovorila o tom, že do tejto firmy sa chodia
servisovať traktorové kosačky, krovinorezy z toho dôvodu, že opravy sú vykonávané za jeden
deň. V prípade, že by záhradnú techniku na servis vozili napr. do firmy Seka-Ma v Malackách
alebo Žák – záhradná technika v Senici a bol by to zložitejší servis, technika by bola poslaná
práve do firmy Šupa a oprava by trvala min. 4 týždne. Na faktúrach od firmy Šupa sú prevažne
náhradné diely, nože a lanká, vyššie sumy predstavovali zakúpenie novej motorovej píly
a nového krovinorezu.
- Pani Katarína Vlková podotkla, že informačné letáky ohľadom pripomienok k úprave cestovných
poriadkov by bolo vhodné umiestniť aj na vlakovej stanici v obci Sekule. Uviedla, že tieto letáky
na vlakovú stanicu môže umiestniť. Ešte sa informovala, či obec stále dopláca na pridaný
autobusový spoj, na čo starostka uviedla, že tento spoj obec dopláca aj naďalej.
Ďalej sa pýtala, či v pasporte dopravného značenia bude zapracované aj zrkadlo pri križovatke
smerom od obecného úradu k domovu sociálnych služieb. Starostka poznamenala, že aj toto
zrkadlo aj zrkadlo pri už veľakrát spomínanom neprehľadnom plote bude zapracované do
pasportu dopravného značenia.
- Pán Milan Macejka sa pýtal, či obec neuvažuje nad vybudovaním chodníka z obce na železničnú
stanicu do Sekúl. Starostka hovorila o tom, že chodník by obec mohla vybudovať len do časť
„Sekulská dolina“, pretože ďalej pozemky už sú súkromné.
- Bc. Peter Holúbek sa pýtal ako sa postupuje ohľadom územného plánu. Starostka uviedla, že na
ďalšom OZ sa bude schvaľovať uznesenie o zámere spracovania ÚP. Pani Hromkovičová sa
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informovala, či sa budú posielať odpovede občanom, ktorí posielali návrhy na zapracovanie
pozemkov do územného plánu obce. Starostka uviedla, že k územnému plánu sa uskutoční
verejné zasadnutie. Pani Hromkovičová sa pýtala, či pripomienky z verejného zasadnutia ešte
môžu byť zapracované do územného plánu. Starostka uviedla, že ak tieto pripomienky budú
v prospech obidvoch strán, môžu byť ešte zapracované do územného plánu.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Zapísala: Mária Zaicová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Juraj Smolár

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

Mgr. Mária Hromkovičová

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