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Z á p i s n i c a 

 

z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 19. 04. 2017 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)  

- účtovníčka obce Bc. Mária Macejková 

- hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčiková 

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová. Z poslancov sa ospravedlnil Mgr. Šimon Kadlic. Na zasadnutí bola prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhla Bc. 

Ivetu Kollárovú a Bc. Petra Holúbka, za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a pána Petra 
Haleša. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení. Starostka za 

zapisovateľku určila Máriu Šimková. 
 

Starostka obce doplnila program o Návrh zmeny rozpočtu č.1/2017 a Zmluvu o uzatvorenú 
podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie. Po doplnení bodov bol program nasledovný: 

 

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. Zmena rozpočtu č. 1/2017 – návrh 

5. Zmluva uzatvorená podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne 
komunikácie a účelové komunikácie 

6. Správa o výsledku kontroly zákonnosti VZN  
Správa o kontrole VZN č. 7/2002 

7. Doplnenie členov komisie školstva, kultúry a športu 

8. Pošta - Emilie Radochová – Žiadosť o odkúpenie podielu obce k pozemku parc. č. 67 

9. Diskusia  

10. Záver 
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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 

 

 

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

obecného zastupiteľstva 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 18. 04. 2017.  

 

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

v evidencii 

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.  

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. 
Pán Peter Šiko poslal Zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti na odsúhlasenie. 
 

Uznesenie č. 4/2017 – odpredaj pozemku z p.č. 5124/2 k p.č. 5124/8 vo výmere  35 m2 pani Terézii 
Eliašovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z p.č. 5124/2 k p.č. 
5124/8 vo výmere  35 m2 Terézii Eliašovej za cenu  82,98 €/1m2.  

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. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný 
27.03.2017. 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  5 / 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. 2/2017 a 4/2017. 
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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  

 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí boli zodpovedané všetky otázky od obyvateľov obce. 
 

 

4. Zmena rozpočtu č.1/2017 - návrh 

Starostka uviedla, že dňa 13. 04. 2017 zasadala komisia finančná a správy obecného majetku 
ohľadom zmeny rozpočtu. Účtovníčka obce, Bc. Mária Macejková prítomných oboznámila so 
Zmenou rozpočtu č. 1/2017, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  6 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Zmenu rozpočtu č. 1/2017. 

 

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: 6 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Bc. Iveta Kollárová,  
Mgr. Juraj Smolár,  
Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

 

Účtovníčka obce hovorila o žiadosti komisie školstva, kultúry a športu, v ktorej žiada pridelenie 

finančných prostriedkov na svoju činnosť. Komisia finančná a správy obecného majetku sa 
dohodla, že komisia školstva, kultúry a športu bude čerpať financie z kapitoly Kultúra. Ak peniaze 
budú stačiť v rámci kapitoly, tak sa urobí len presun v rámci kapitoly. V prípade, že by financie 
nestačili, bude sa to riešiť formu zmeny rozpočtu. 
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5.  Emilie Radochová – Žiadosť o odkúpenie podielu obce k pozemku parc. č. 67  

Starostka uviedla, že so žiadosťou sa zaoberali na pracovnej porade poslancov. Starostka 

hovorila o tom, že predmetom hlasovania obecného zastupiteľstva bude len schválenie spôsobu 
prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na nasledujúcom zasadnutí 
zastupiteľstva sa bude schvaľovať samotný prevod vlastníckeho práva. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

k o n š t a t u j e ,  

 

že v prípade žiadosti žiadateľky Emilie Radochovej, 908 79  Borský Svätý Jur 34 o odkúpenie 
podielu pozemku parc. č. 67 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 žiadateľka si 
vysporiadava pozemok pri svojom rodinnom dome. 

 

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  
 

 

6. Zmluva uzatvorená podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

komunikácie a účelové komunikácie. 

Starostka obce pripomenula, že už v roku 2015 obec s mestom Senica uzatvorila zmluvu na 

jeden rok. Pred vypršaním tejto zmluvy mesto Senica poslalo dodatok, ktorý bol 22.12.2016 
schválený uznesením na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Mesto Senica však tento dodatok 
podpísalo až v januári 2017, čo hlavná kontrolórka mesta Senica napadla, keďže dodatok bol 
podpísaný už po uplynutí zmluvy. Teraz je navrhnuté, aby bola zmluva uzatvorená na dobu 
neurčitú. 

Bc. Holúbek sa pýtal, či obec niekedy už tieto služby využila. Starostka uviedla, že obec tieto 
služby zatiaľ nevyužila, avšak v rámci schvaľovania nových stavebných povolení bude potrebný 
prístup napr. z komunikácie III. triedy, ktorá je v správe VÚC, alebo v prípade sporných prípadov 
by sa tieto služby mohli využiť. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 
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s c h v a ľ u j e  

 

Zmluvu uzatvorenú podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a 
účelové komunikácie. 
 

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  
 

 

7. Správa o výsledku kontroly zákonnosti VZN  

Správa o kontrole VZN č. 7/2002 

Hlavná kontrolórka obce prítomných oboznámila so správou o výsledku kontroly zákonnosti 
VZN a správou o kontrole VZN č. 2/2002. Správa o výsledku kontroly zákonnosti VZN a Správa 
o kontrole VZN č. 7/2002 tvoria prílohu zápisnice. 
 

U z n e s e n i e  č .  9 / 2 0 1 7  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

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

 

Správu o výsledkoch kontroly zákonných náležitostí všetkých všeobecne záväzných nariadení obce 
Borský Svätý Jur.  
 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 7/2002 o verejných priestranstvách. 

 

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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8. Doplnenie členov komisie školstva, kultúry a športu 

Predsedkyňa komisie školstva, kultúry a športu uviedla, že nakoľko v komisii prestali pracovať 
pani Mária Radochová a pán Tomáš Nemček navrhla prijať za členov Janu Hudecovú, Ing. Alenu 
Vachajovú a Ivetu Fuksovú. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s ú h l a s í  

s novými členmi komisie školstva, kultúry a športu a to Janu Hudecovú, Ing. Alenu Vachajovú 
a Ivetu Fuksovú. 

 

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, že na základe § 13 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady  

č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v postavení štatutárneho zástupcu 
obce Borský Svätý Jur ako zamestnávateľa spracúva organizačný poriadok obecného úradu. 
Organizačný poriadok obecného úradu obce Borský Svätý Jur je základnou organizačno-právnou 
normou vzťahujúcou sa na zamestnancov obce a určuje najmä náplne jednotlivých oddelení 
obecného úradu. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obce, ktorí sú 
v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k obci. Zamestnanci obce vykonávajú najmä 
rozhodnutia o základných otázkach života obce, zabezpečujú výkonné, administratívne 

a organizačné pracovné činnosti v rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, vnútorných kompetencií a predpisov z tohto organizačného poriadku. 
Organizačný poriadok upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obecného úradu, organizáciu 
obecného úradu, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých oddelení obecného úradu, vzájomné 
vzťahy v oddelení obecného úradu. Po podpísaní organizačného poriadku obecného radu bude tento 
organizačný poriadok zverejnený na webovej stránke obce. 

Starostka uviedla, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici za účelom 
prechádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva vykonať deratizáciu (reguláciu 
živočíšnych škodcov) v termíne od 07. 04. 2017 do 14. 05. 2017. Obce majú utvárať a chrániť 
zdravotné podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, 
ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, 
osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto 
podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie. Termín vykonania deratizácie 
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sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných 
mesiacoch. Obec každoročne takúto deratizáciu vykonáva. 

 

Starostka obce informovala:  

- obec požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici v rámci dočerpávania peňazí 
z národného  projektu „Šanca na zamestnanie“ o ďalšieho pracovníka. Od 01.05.2017 nastúpi 
Alojz Valachovič na obdobie 9 mesiacov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preplatí 
finančný príspevok vo výške 95% z celkovej ceny práce, najviac však 520,- €. 

- obec písomne reklamovala u firmy N.L. stav mriežky nad odvodňovacím kanálom pred 
Večierkou. 

- 8. marca 2017 sa odovzdal projektový zámer „Zlepšenie technického vybavenia odborných 
učební a školskej knižnice  v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur“. 

- 15. marca 2017 obec podala žiadosť na pridelenie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu v oblasti zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 
budov vrátane zatepľovania na projekt „Zatepľovanie a výmena strechy na zdravotnom 

stredisku popisné číslo 60“. Dotáciu sme žiadali vo výške 73 056,02 €.  

- v mesiaci marec pracovníci obce opravili chodník pred predajňou Darčeky-kvety; bola 

potrebná oprava elektrickej rúry v kuchyni kultúrneho domu; boli vyrobené 3 stojany na 

vešanie polievacích krhiel pri vodovodných točkách na miestnom cintoríne. Starostka poprosila 
návštevníkov, aby krhly odkladali na stojany. 

- boli zrezané dve brezy pri kostole z dôvodu nebezpečenstva pádu. 

- 8.marca 2017 sa stretli poslanci OZ s doc. Stankom, doc. Škultétyovou, Ing. Samryajom a Ing. 

Hrudkom ohľadom vybudovania kanalizácie. 

- 12. marca 2017 pán Gabriel Hladík ako dobrovoľník pozbieral odpad od kuklovského katastra 
smerom k dedine. 

- 13. marca 2017 zasadala kultúrna komisia ohľadom vystúpenia rockovej skupiny Little 
Rockers a príprav na Krojované hody. 

- 14. marca 2017 boli z dôvodu prípravy na kosenie servisované krovinorezy vo Veľkých 
Kostoľanoch. 

- 16. marca 2017 obce požiadala o odchyt psa na Dolných Valoch a umiestnenie v útulku 
v Senici.  

- 16. a 17. marca 2017 vystupovala v kultúrnom dome rocková skupina Little Rockers. 

- 20. marca 2017 dobrovoľní darci sa zúčastnili odberu krvi v Skalici. Bronzovým darcom sa stal 
Peter Vlk. 

- 22. marca 2017 sa konalo stretnutie ZMO Záhoria v Holíči, ktoré sa venovalo problematike 
školstva, eurofondov, novelizácii zákona o obecnom zriadení. 

- 23. marca 2017 sa v chatovej osade zrezali suché a nebezpečné stromy, v tento deň sa zo 
zberného dvoru do zberných surovín odviezlo 2 850 kg skla. 

- 27. marca 2017 sme zorganizovali stretnutie doc. Škultétyovej a Ing. Hrudku s pracovníkmi 
ŠVP Malacky, s p. riaditeľom Ing. Fialom, Ing. Mackom a Ing. Fialovou ohľadom vypúšťania 
a prečistenia odpadových vôd do Baroškovho kanála. 

- Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko sú stanovené na 18. 06. 2017. V tento deň sa 
každoročne organizuje jazda na bicykli, trasa: Šaštín – Dojč – Šajdíkove Humence – Šaštín. 

- 15. marca 2017 obec elektronicky i písomne požiadala o dotáciu na vybavenie knižnice 
z Fondu na podporu umenia. Spoluúčasť je 10%, požiadali sme o dotáciu vo výške 9 546,- €. 
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Taktiež obec podala žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu knižnice vo 

výške 12 000,- €, termín podania žiadosti bol 31. marec 2017, vlastné zdroje sú vo výške 
1 200,- €, dotácia 10 800,- €.  

- 3. marca 2017 sa o 17.00 h konalo valné zhromaždenie OZ Grand Prix Záhorie. 

- 25. marca 2017 Urbár, kúria a inškripcia organizovala brigádu sadenia stromčekov. 

- 31. marca 2017 bol termín na podanie žiadosti na DPO Bratislava o pridelenie cisternovej 

automobilovej striekačky CAS 15 Iveco Daily a protipovodňového prívesného vozíka.  
Na Hasičský a záchranný zbor obec podala žiadosť o rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej 
zbrojnice.  

- 31. marca 2017 bol termín na podanie majetkového priznania – povinné osoby ho podali 
v termíne. 

- pracovníci obce vyrobili betónové poklopy a osadili ich na kanalizačné vpuste v Zelniciach. 

Jedná sa o dažďovú kanalizáciu, ktorá smeruje k topoľom. 

- orezali sa stromy a kroviny, ktoré zasahovali do cesty na Dolných Valoch. 

- vyčistila sa fontána, v ktorej bolo plno skla, plechovíc a plastových fliaš. Taktiež ju pracovníci 
obce natreli a tento týždeň sa napustí vodou. Pracovníci obce v tomto týždni priviezli máju, 
očistili ju a aj ju postavia. 

- bolo potrebné zaskliť okno na dome smútku, ktoré bolo rozbité zrejme následkom vandalizmu. 

- 6. a 18. apríla 2017 sa konalo zasadnutie kultúrnej komisie ku Krojovaným hodom. 

- 6. apríla 2017 sa konala pracovná porada poslancov s PaedDr. Mikulcom, ktorý má záujem 
odkúpiť pozemok okolo bývalej materskej školy. Na tejto porade poslanci prerokovali žiadosť 
Emilie Radochovej ohľadom kúpy podielu spoločného dvora od obce, starostka oboznámila 
poslancov s ponukou Michala Muchu s výstavbou bytového domu, pridelil sa 2-izbový byt, v 
ktorom nájomníčka k 31.05.2017 ukončila nájomnú zmluvu, preberala sa kúpa a umiestnenie 

detského ihriska, starostka obce predsedovi stavebnej komisie pripomenula preverenie 

umiestnenia garáží na základe žiadostí obyvateľov bytovky č. 496. 

- 9. apríla 2017 sa konalo valné zhromaždenie Urbár, kúria a inškripcia - pozemkové 
spoločenstvo. 

- 10. apríla 2017 Mgr. Nižňanský uviedol do života ďalšiu knihu pre deti z prostredia Záhoria 
„Záhorácki permoníci“. 

- OZ Hliník organizuje 22. 04. 2017 na Hliníku rybárske preteky. 

- Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

prevencie kriminality. Cieľom je znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 
zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách, pomoc 
obetiam trestných činov. Termín uzávierky podávania žiadostí je 08. 05. 2017. 

- bola vyhlásená výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Výzva je 
obmedzená na budovy administratívne a predškolské. 

- z programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 je možné uchádzať sa o projekty zamerané na 
výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu 
detských ihrísk, výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákup športovej 
výbavy. Termín podania je 31. 05. 2017. Starostka poprosila poslancov, aby po skončení 
zasadnutia zastupiteľstva ešte zostali a porozprávali sa ohľadom tejto výzvy.  

- je možnosť získania dotácie na zlepšenie environmentálnych aspektov v obciach, mestách 
a mestských oblastiach z Integrovaného regionálneho operačného programu. Uzávierka 1. kola 
je 30. 06. 2017. Medzi oprávnené aktivity patria protihlukové opatrenia, opatrenia pre zníženie 
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znečistenia ovzdušia, prirodzené krajinné prvky, mestské prvky, aktivity v oblasti dopravnej 

štruktúry, zazelenanie miest, zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu, 
multifunkčné zóny, budovanie dažďových nádrží a prečisťovanie dažďových vôd, regenerácia 
vnútroblokových sídlisk – rekonštrukcia miestnej infraštruktúry, parkov, námestí. 

- prišla výzva z Úradu TTSK na zapojenie sa obcí do členstva Centrálneho krízového fondu 
regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja. V minulosti do tohto fondu bola obec 

zapojená. Starostka obce poslancom preposlala mail s materiálmi k tejto výzve. Uviedla, že na 
pracovnej porade alebo na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva k tomuto môžu zaujať 
stanovisko. Ide o tom, že obce solidárne prispievajú 0,50 € na obyvateľa do krízového fondu 

a prispievajú tak k solidarite a spolupatričnosti pri tvorbe zdrojov na pomoc obciam a mestám 
pri mimoriadnych udalostiach, haváriách a živelných pohromách.  

 

6. Diskusia 

- Bc. Peter Holúbek sa pýtal, ako sa pokročilo s pozemkami na ulici 1. mája – kedy budú na 
predaj, za akú cenu. Starostka uviedla, že cenu musí stanoviť obecné zastupiteľstvo na základe 
vynaložených nákladov, alebo sa môže stanoviť predbežná cena. T. č. sa vybavujú stavebné 
povolenia na vybudovanie vody, ciest a plynofikácia, zatiaľ žiadny nadriadený orgán nemá 
námietky.  

- Pani Nižňanská sa informovala na termín, kedy sa budú tieto stavebné pozemky prideľovať. 
Starostka odpovedala, že stavebné povolenie bude v tomto roku vydané. Je potrebné 
zokruhovať vodu a plyn, čo sú najväčšie položky, na ktoré obecné zastupiteľstvo musí uvoľniť 
finančné prostriedky. Pani Nižňanská sa zaujímala, či tieto pozemky budú obecné alebo 
súkromné. Starostka uviedla, že sú ukončené pozemkové úpravy, register nového stavu je 
zapísaný, takže určite budú aj pozemky od súkromných osôb. Starostka ďalej hovorila o tom, 

že s územným plánom obce sa 9 rokov nehýbalo, čakalo sa na ukončenie pozemkových úprav 
a obecné zastupiteľstvo bude musieť pristúpiť k prehodnoteniu územného plánu. Lokalita, 

ktorú spomínal Bc. Holúbek – IBV pri ihrisku je v územnom pláne zahrnutá. Starostka hovorila 
o tom, že keď už pozemky budú pripravené obec vypíše výberové konanie, ktoré sa zverejní na 
webovej stránke obce, záujemci sa budú môcť prihlásiť. Stanoví sa minimálna cena za 1m2, 

pozemky v spomínanej lokalite sú približne rovnaké – okolo štyroch árov.  

- Bc. Holúbek sa informoval ohľadom pozemkov Na štrkoch. Starostka uviedla, že tieto 
pozemky sú súkromné, len časť vlastní obec. Pri tejto lokalite sme čakali, kedy budú ukončené 
pozemkové úpravy. , lebo až po nich tam obec vlastní určitú časť. 

- Bc. Holúbek informoval, že komisia finančná a správy obecného majetku mala 13.04.2017  
17. zasadnutie, na ktorom bol prijatý nový člen  komisie, Ing. Milan Fabuš, ktorého predseda 
komisie oboznámil, čo sa riešilo na predchádzajúcich zasadnutiach komisie.  

Bc. Holúbek v krátkosti zhrnul, čím sa v minulosti zaoberala komisia finančná a správy 
obecného majetku: 

- možnosť dotácie pre farnosť,  

- ponuka na odkúpenie akcií Prima banky,  

- komisia od obce žiadala zoznam majetku obce, ktorý by sa mohol prenajať alebo 
v prípade nepotrebnosti aj odpredať,  

- zverejnenie pozemkov na predaj,  

- možnosť ušetrenia financií ohľadom odpadu-vznik nového stojiska a uzatvorenie novej 

zmluvy so spoločnosťou FCC Slovensko,  
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- kľúč na prerozdeľovanie dotácií napr. podľa počtu členov, reprezentácie obce, 
úspechov, no komisia prišla k uzáveru, že sa veľmi ťažko porovnávajú jednotlivé 
organizácie.  

- rozpočet obce, kde požadoval skutočný stav rozpočtu aj za predchádzajúce roky. 

- odpredaj pozemkov - zistenie reálneho stavu, navrhnutie ceny. 

- vyúčtovanie dotácií, 

- komisia chcela naplánovať inventarizáciu majetku a kontrolu príručnej pokladne, ako 

je napísané vo VZN – členovia komisie by mali byť členmi inventarizačnej komisie.  

- bezpečnostné opatrenia obce - navrhujú zvýšiť bezpečnosť úradu častejšími zmenami 
hesiel do e-mailových schránok, revíziu kľúčov a  kódov k zabezpečovaciemu 
zariadeniu, lepšie zabezpečiť prístup do budovy.  

- odpredaj pozemku p. Emilie Radochovej, s čím komisia súhlasila. 
Bc. Holúbek predniesol dotazy od občanov, ktoré sa týkali vyčistenia vpustu pri materskej 
škole a jazera na jame, v ktorom sú odpadky – tu by sa mohla zorganizovať brigáda za účelom 
vyčistenia. Bc. Holúbek sa informoval ako dopadla žiadosť PaedDr. Mikulca ohľadom 
prenájmu pozemku okolo starej škôlky. Starostka uviedla, že ju PaedDr. Mikulec oslovil 

a navrhol, že by pozemok odkúpil za úradnú cenu, čiže dať pozemok ohodnotiť. Poslanci však 
musia súhlasiť s odpredajom pozemku a s veľkosťou akú PaedDr. Mikulec navrhol. Pani Marta 

Hromkovičová sa zaujímala, či PaedDr. Mikulec je majiteľom budovy starej škôlky a či obec 
nemá právo vyjadriť sa k zámeru prerábky tejto budovy. Starostka obce uviedla, že PaedDr. 

Mikulec sa špecializuje na sociálnu oblasť, konkrétne postihnuté deti a rekonštrukciu budovy 
bude určite riešiť cez granty alebo nenávratné finančné príspevky. Zo začiatku mal PaedDr. 

Mikulec zámer vybudovať náhradnú rodinnú starostlivosť pre menšie deti, no na poslednom 

stretnutí hovoril, že sa bude orientovať na ľudí vo veku 15 – 48 rokov, ktorým by tam chcel 

zriadiť rehabilitačné stredisko. 

- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala na stavebné pozemky na IBV pri ihrisku, či by bola 
možnosť kúpy dvoch pozemkov vedľa seba za účelom zlúčenia. Starostka uviedla, že sa to 
bude riešiť až časom, no občania majú záujem o menšie pozemky. Starostka taktiež hovorila 
o tom, že po pozemkových úpravách v obci bude zámer predávať pozemky aj od súkromných 
osôb. 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila 

 

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

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

Mgr. Jozef Baláž      ............................................... 

 

 

Peter Haleš      ...............................................  





 

 

 

Prílohy 



Obec Borský Svätý Jur 

 

 

Návrh 

Zmena rozpočtu č. 1/2017 

 

 
V zmysle § 11 ods. 4. písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením §14 zákona č, 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

navrhujem vykonať zmenu  rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne 

 

 

Obec Borský Svätý Jur 
 

Bežné výdavky 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia 

Pôvodný rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

04 510 

cestná doprava 

637004 

Pasport dopravného 

značenia 

2 500,00 360,00              

09 121 

základné vzdelanie 

642014 

Bežný trasfér pre 

Juránek 

5 000,00 7 140,00             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mária Macejková 

 

V Borskom Svätom Jure, 19. 04. 2017 
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OBEC  BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

 

Por.č.materiálu: 28/2017/HK 

Číslo spisu: 
Číslo záznamu: 
 

Informácia   o  výsledkoch  kontrol 
 
V súlade s §  18f ods. 1 písm. d)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako hlavný kontrolór obce predkladám 
správu o výsledkoch kontroly  priamo obecnému zastupiteľstvu v Borskom Svätom Jure na 

jeho najbližšie zasadnutie.  
 
Predkladateľ:                                                                
Mgr. Iveta Balejčiková                                                       

 

Materiál obsahuje: 

- Návrh uznesenia 

- Správa o výsledkoch kontrole zákonných náležitostí všetkých VZN obce BSJ. 
- Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 7/2002  o verejných priestranstvách 

na území obce Borský Svätý Jur (ďalej len „BSJ“) a osadách Tomky, Húšky a Dolné 
Valy 

- Závery 

- Návrh opatrení 
 

 

Návrh  uznesenia 

Obecné   zastupiteľstvo  BSJ 

 

berie  na  vedomie 

- Správu o výsledkoch kontrole zákonných náležitostí všetkých VZN obce BSJ. 
- Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 7/2002  o verejných priestranstvách 

 

 

Správa o výsledkoch kontrole zákonných náležitostí všetkých VZN obce BSJ. 
 

 

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: január - marec/2017 s prerušovaním 

Kontrolované obdobie :  2016, stav k 31.12.2016 

 

Predmet kontroly:  Kontrola zákonných náležitostí všetkých VZN obce BSJ. 

Účel: Kontrola bola vykonaná na základe podnetu poslanca Smolára a zaradená do návrhu 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. 
Cieľ kontroly podľa HK -  preveriť : 

a) Zákonnosť – dodržiavanie VZN, 
b) Prípravu, náležitosti VZN, 
c) evidencia , 

d) aktualizáciu – novelizácia, 
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e) zodpovednosť za VZN, 
f) zverejňovanie všetkých VZN na webovej stránke obce. 
VÝSLEDOK KONTROLY: 

- uznesenie na vykonanie kontroly zákonnosti VZN - nesprávne zadefinovaný predmet 
kontroly a uznesenie obecného zastupiteľstva na vykonanie kontroly hlavnou 

kontrolórkou zákonnosti VZN. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti VZN vykonáva 
prokurátor v zmysle zákona č. 153/2001; 

- Dodržiavanie VZN  -  hlavný kontrolór vykonáva podľa zákona č. 369/1990 kontrolu 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce; 
- Príprava -  doteraz platný OP nestanovuje, ktorý úsek za ktoré VZN nesie zodpovednosť 

ako garant predkladaného materiálu.  Nový navrhovaný Organizačný poriadok (ďalej len 
„OP“) už má zadefinované ustanovenie, ktorý úsek má v kompetencií aj tvorbu 
príslušného VZN. Obec nemá prijaté žiadne Zásady pre tvorbu VZN by bolo možné 
zistiť, kto a akým spôsobom pripravuje, predkladá a kontrolu príslušné VZN pred a po  

schvaľovaní do OZ. 
- Evidencia -  Kontrolou bolo zistené, že evidenciu všetkých VZN  doteraz nebolo starým 

organizačným poriadkom stanovené, avšak nový návrh OP už toto zaradenie určuje 
príslušnému úseku Vnútornej správy – sekretariátu. Obec  zhromažďuje  svoje VZN 
v dvoch šanonoch a to šanone aktuálnych, teda platných VZN a zvlášť VZN neplatné – 

archívne. Taktiež oba šanony obsahujú zoznamy jednotlivých VZN. Podľa týchto 
zoznamov bolo možné overiť, či sú aj všetky  platné VZN zverejnené, čo kontrolou bolo 
overené. V šanone neplatných VZN je pri každom VZN poznámka ktorým ďalším VZN 
bolo pôvodné VZN zrušené. Obecnému úradu bolo doporučené, aby bola vedená  
evidencia všetkých VZN s údajmi o ich zodpovednej osoby (garanta VZN) za 

spracovanie VZN, dátumu vyvesenia návrhu, kto VZN pripomienkoval, dátum zvesenia, 
dátumu zverejnenia schváleného VZN, čo by zároveň aj umožnilo následnú kontrolu 
zverejnených VZN s evidenciou o VZN ;  

- Aktualizácia – novelizácia - Kontrolou aktualizácie všetkých VZN nebolo možné zistiť, 
ktorý úsek a ako sa venoval aktualizácií príslušného VZN, nakoľko o tomto obec nevedie 

evidenciu. Kontrolou formálnych náležitostí bola zistená rozdielna úprava VZN. 
Kontrolou VZN č. 7/2002 (viď. správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 2/2002) 
bolo zistené, že predmetné VZN nebolo v priebehu rokov od roku 2002 aktualizované 
vzhľadom na neplatnosť zákonov odkazujúcich na toto VZN, ako aj odkazujúc na 
neexistujúce iné VZN. Kontrolou VZN z roku 2016 bolo zistené, že úplné znenia VZN 
boli vydané v 3 prípadoch k pri   VZN č. 1,2 a 3/2016 a 1x bol vydaný dodatok bol VZN 

1/2014.    

- Zverejňovanie – vyhlasovanie VZN -  Z kontroly založených platných VUN v šanone 
VZN a zverejnených VZN možno konštatovať, že obec má za obdobie od roku 1998  až k 
31.12.2016 prijatých 31 VZN vrátane 2 zverejnených dodatkov. Návrh VZN je 

zverejňovaný elektronicky na webovom sídle obce v „oddiely“ „Úradná tabuľa“ 

a v tlačenej forme vo vývesnej skrinke pred Obecným úradom a v skrinke v osade 

Tomky. Podľa zistenia obec zverejňuje svoje VZN na webovom sídle 
http://www.borskysvatyjur.sk/dokumenty/   kde má  odkaz na  „dokumenty“, medzi 
ktorými sú aj všeobecné záväzné nariadenia. Po kliknutí na toto znenie sa stránka 
presmeruje na  

https://drive.google.com/drive/folders/0B5_prbevA7GmSDdhRGx6a1M5eVU?tid=0B5_

prbevA7GmNHZMVXlEcjV3ajQ. Tu sú  zverejnené VZN po oddieloch po rokoch a to 

od r. 1998 až po rok 2016.  V prípade, že návštevník stránky chce hľadať niektoré 
konkrétne VZN nevie v ktorom roku bolo prijaté a preto musí otvoriť toľko oddielov 
rokov, koľko je uvedených, až kým nenatrafí na príslušné VZN. I po otvorení okna 
príslušného roka, nie je čitateľný názov príslušného VZN iba jeho číslo, pokiaľ neklikne 
na ikonu „zoznamu“.  To znamená, že každé jedno VZN umiestnené v príslušnom roku 
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sa musí otvoriť, aby sa vedelo o aké konkrétne VZN sa jedná. Hoci sú zverejnené všetky 
VZN  z ich zverejnenia nie je zrejmé či sú všetky tieto platné. (viď. 
http://www.kuty.sk/zverejnovanie-informacii/vzn/ ) 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje povinnosti pri zverejňovaní návrhov 
VZN (na úradnej tabuli a na internetovej adrese najmenej 15 dní pred rokovaním OZ). 

Tým, že nie sú stanovené „Zásady tvorby VZN“ v súvislosti so zverejňovaním, nie je  

súčasťou zverejnenia  aj meno a kontakt zodpovednej osoby a lehota, dokedy je možné 
pripomienky uplatniť. Ku kontrole boli vybrané VZN schválené v roku 2016, t. j. 
Dodatok 1 k VZN 1_2014 a  VZN 1 až 3/2016.  Zverejnenie „Návrhov VZN“  je 
zverejňované na webovom sídle v oddiely „úradná tabuľa“. V roku 2016 boli schválené 
tri  VZN a jeden dodatok.  Pri zverejňovaní návrhov VZN na úradnej tabuli VZN 
neobsahujú „meno a kontakt zodpovednej osoby, u ktorej sa môžu uplatňovať 
pripomienky.“ Uvádza sa údaj o zasielaní pripomienok na všeobecnú mailovú adresu 
obecného úradu. 

- Vyhlasovanie nariadenia -  Ku kontrole boli vybrané VZN schválené v roku 2016, t. j. 

VZN – 1x Dodatok 1 k VZN 1/2014 a 3 VZN  č.1 až 3/2016. Všetky schválené VZN boli 
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a to v stanovených lehotách ( t. j. vyvesené 

minimálne na 15 dní, v jednom prípade na 37 dní);  - Väčšina VZN majú v na prvej 

strane , alebo pri starších VZN v záverečných ustanoveniach uvedenú účinnosť, ktorá 
dodržuje  minimálnu lehotu účinnosti „po 15. dni od vyvesenia“.  Zverejnenie 

„spôsobom v obci obvyklým“ – je v podmienkach obce  realizované tak, že VZN je 
zverejnené na webovej stránke v súbore –  ako už bolo uvádzané v časti „dokument“ 
s odkazom na VZN a link presmerujúci stránku na platné VZN obce. Pri vyhlasovaní 
kontrolovaných nariadení neboli zistené nedostatky. 

 

Z á v e r 

Kontrola preukázala najväčšie nedostatky pri aktualizácií predmetných VZN vzhľadom na 
rýchlo sa meniacu legislatívu. Bolo taktiež preukázané, že pri súčasne platnom organizačnom 
poriadku obce nie je možné určiť zodpovedného pracovníka za sledovanie predmetného VZN 
a jeho priebežnú aktualizáciu, resp. novelizáciu v plnom znení. Pri zverejňovaní, resp. 
oboznamovaní občanov a zamestnancov (webová stránka) bolo zistené, že pre 
nezainteresovaného návštevníka, alebo menej informačne zručného návštevníka je stránka  

neprehľadná  a je ťažko nájsť to ktoré VZN.  
Vo vzťahu k platným interným predpisom (OP) obce boli zistené, že nie je možné určiť 
zodpovednosť pri nedostatkoch a  dodržiavaní niektorých ustanovení  OP alebo Zásad tvorby 
VZN nakoľko tieto zásady neexistujú.  
Pri schvaľovaných VZN OZ chýba systém, resp. norma upravujúca ich náležitosti, vydávanie,  
schvaľovanie, evidenciu, pripomienkovanie, reagovanie na pripomienky a spôsob 
zverejňovania VZN, čoho dôsledkom sú ťažko dohľadateľné informácie   pre obyvateľov, 

a pre zamestnancov nejasne určené pravidlá. Vo vzťahu k zamestnancom má zamestnávateľ 
navyše povinnosť preukázať, že ich oboznámil s platnými predpismi, dokumentmi, 
nariadeniami a pod., ktoré je povinný pri výkone práce dodržiavať. Počas výkonu kontroly 

boli niektoré nedostatky riešené ako napr. zadefinovanie do organizačného poriadku 
spracovanie a aktualizáciu VZN k jednotlivým úsekom obecného úradu. Organizačný 
poriadok zatiaľ nebol ešte podpísaný štatutárom obce.  
Pozitívne možno hodnotiť chronologické zakladanie platných a neplatných VZN spolu so 
zoznamami o VZN ako aj označenie neplatných VZN číslami nových VZN nahrádzajúcich 
príslušné VZN. 
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V nadväznosti na nedostatky zistené kontrolou  boli kontrolou vypracované a zaslané návrhy 
opatrení 12.4.2017, ktoré  budú  v trvaní spolu so zodpovednosťou a s termínmi ich plnenia 
k 31.7.2017.  

Kontrolou navrhované opatrenia boli: 

 

1. Dopracovať a podpísať nový organizačný poriadok obce s určením úlohy pre dotknuté 
úseky obecného úradu, aby bol príslušný referent ktorého sa týka agenda zodpovedný za 
návrhy, aktualizáciu, vyjadrenia k pripomienkam a inú manipuláciu s VZN. 

2. Preskúmať z hľadiska aktuálnosti a platnosti všetky  všeobecne záväzné  nariadenia obce 
schválené obecným zastupiteľstvom (platné), resp. na základe požiadavky poslanca 
zaslať všetky VZN spolu s protestom prokurátorovi na vykonanie dohľadu nad 
zákonnosťou doteraz platných prijatých VZN obce BSJ. 

3. Priebežne sledovať, navrhovať zmenu, doplnenie alebo zrušenie  všeobecne záväzných 
nariadení obce schválených obecným zastupiteľstvom v súlade s platnou legislatívou 
a v v prípade potreby predložiť ich pozmeňujúce návrhy na rokovanie do OZ. 

4. Zabezpečiť lepšiu prehľadnosť platných aj archívnych VZN a následne aj aktualizáciu 
všeobecne záväzných nariadení obce BSJ schválených obecným zastupiteľstvom aj 
priamo na webovej -  internetovej stránke obce http://www.borskysvatyjur.sk/.  

5. Zabezpečiť jednotnú metodiku (napr. Zásady pre tvorbu VZN“)  pre spracovanie, 
aktualizovanie, zverejňovanie a iné náležitosti potrebné pre spracovanie VZN na obci. Pri 

spracovávaní a zverejňovaní všeobecne záväzných nariadení obce  postupovať v zmysle 
Zásad tvorby všeobecne záväzných nariadení v obci BSJ, ak obec takéto prijme.  

6. Pri spracovávaní nových VZN schválených obecným zastupiteľstvom postupovať 
následne v zmysle interného predpisu, ak takýto  bude pre tvorbu a nakladanie s  VZN 

prijatý. 
7. Do budúcnosti zabezpečiť prijímanie iba takých uznesení, ktoré sú v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení a hlavnému kontrolórovi vyplývajú zo zákona. 

 

Povinnou osobou – obcou boli obratom dňa 13.4.2017 zaslané prijaté opatrenia 
z výsledku kontroly v tomto znení: 
1. Dopracovať a podpísať nový organizačný poriadok obce s určením úlohy pre dotknuté 

úseky obecného úradu, aby bol príslušný referent ktorého sa týka agenda zodpovedný za 
návrhy, aktualizáciu, vyjadrenia k pripomienkam a inú manipuláciu s VZN 

Termín: 30. 04. 2017 

Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce 

 

2. V zmysle zabezpečenia lepšej prehľadnosti platných VZN zverejniť na webovom sídle 
obce číslo prijatého VZN, rok a názov VZN. 

Termín: 30. 04. 2017 

Zodpovedná osoba: Mária Šimková 

 

3. Aktualizovať platné VZN 2 x ročne – k 30. 06. a 31. 12. príslušného roka 

Termín:trvale 

Zodpovedná osoba: pracovník príslušného úseku 

 

 

 

                         ------------------------------- ------------------------------------- 
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SPRÁVY Z VÝSLEDKU  KONTROLY VZN Č. 7/2002 

 

 

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O KONTROLNEJ ČINNOSTI: 

 

Kontrolovaný subjekt/povinná osoba: Obecný úrad Borský Svätý Júr  
Kontrolný subjekt/oprávnená osoba:  Mgr. Iveta Balejčíkova, hlavná kontrolórka obce  

Kontrola vykonaná v termíne: január - marec/2017 s prerušovaním 

Kontrolované obdobie : rok 2002; 

 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania VZN č. 7/2002  o verejných priestranstvách na 
území obce Borský Svätý Jur (ďalej len „BSJ“) a osadách Tomky, Húšky a Dolné Valy. 
 

Účel: Kontrola bola vykonaná na základe podnetu poslanca Smolára, avšak nie ako kontrola 
zákonnosti, ale kontrola dodržiavania predmetného VZN. 
 

Cieľ kontroly:   
A. Zákonnosť/Dodržiavanie a  aktualizovanie predmetného VZN; 
B. Zodpovednosť za obsah a kontrolu predmetného VZN na obecnom úrade; 
C. Vzťah  VZN iným k zákonom 

 

 

VÝSLEDOK KONTROLY: 
Zákonnosť VZN – kontrolné zistenie: nesprávne zadefinovaný predmet kontroly,  
uznesenie obecného zastupiteľstva, podpísanie uznesenia na vykonanie kontroly  zákonnosti 
VZN. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti VZN vykonáva prokurátor v zmysle zákona č. 
153/2001.  

Dodržiavanie VZN  - Podľa zákona č. 369/1990 § 18d) medzi rozsah činnosti hlavného 
kontrolóra patrí okrem iného kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov vrátane nariadení obce. 
Dodržiavanie VZN - VZN č. 7/2002 (ďalej len „VZN“) o verejných priestranstiev na 
území obce BSJ a osadách Tomky,  Húšky a Dolné Valy sa vzťahuje k 
splnomocňovaciemu ustanoveniu  zákona: 

Odkaz na legislatívu - VZN 7/2002 a zákon č. 544/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 
neskorších predpisov je doplňujúcim zákonom pre zákon č. 92/1991.  

Kontrolné zistenie: neplatná odvolávka na zákon - VZN uvádza odvolávku na § 2 zákona 
č. 544/1992, ale z dôvodu, že tento zákon už nie je zverejnený v plnom znení nie je 
kontrolou možné zistiť na aké paragrafové znenie sa odvoláva.   Označenie ulíc a iných 
verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje podľa zákona č. 
369/1990 osobitný zákon,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní 
jazykov národnostných menšín. Na zákon č. 544/1992 zákon o obecnom zriadení už ani 
neodvoláva. Zákon č. 544/1992  mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach 
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení v neskorších predpisov, ktorý však o verejných 
priestranstvá nepojednáva. 
Verejné priestranstvá – VZN obce v čl. 1 uvádza, že verejnými priestranstvami sú 
verejne prístupné miesto a to najmä: chodníky, parkoviská, parky a priestranstvá pred 
verejnými budovami, korytá a nádrže vodných tokov Z uvedeného vyplýva, že verejnými 
priestranstvami sú aj iné priestory, ktoré nie sú uvádzané vo VZN, ani nie sú inak 
zadefinované, napr. samostatnou prílohou, kde by boli tieto verejné priestranstvá vo 
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vlastníctve obce zvýraznené a tým zrozumiteľné aj pre nielen domácich obyvateľov, ale aj 
cudzích návštevníkov obce. 

V čl. 3 VZN uvádza parkoviská pre jednostopové a dvojstopé dopravné prostriedky 
pričom tieto parkoviská sú iba pri kultúrnom dome a predajni Jednota a s.r.o. Riciola na 

ulici Štepničky. 
Podľa zákona č. 135/1991  § 6a ods. 1) Na účely organizovania dopravy na území obce 

môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ak sa tým 

neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie 

miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne 

záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 

výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 

spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

 

Kontrolné zistenie:  Tým, že obec ustanovila vo VZN o verejných priestranstvách aj 
priestory „parkovísk“ ale súčasne už neurčila spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích 
miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob a preukázanie jeho zaplatenia, resp. 

odkaz na tieto podmienky v inom VZN nedodržala ustanovenia § 6 z. 135/1991 v znp. 

 

V čl. 6 VZN sa uvádza, že všetky verejné priestranstvá sú vyznačené informačným 
systémom. VZN už bližšie nešpecifikuje akým informačným systémom sú označené, ktoré 
by bolo možné nájsť pri príslušnom verejnom priestranstve. Súčasťou VZN o verejných 
priestranstvách nie je mapa, nákres, alebo iné grafické zobrazenie  ako je to ktoré verejné 
priestranstvo označené, aby bolo možné komukoľvek podľa neho identifikovať verejný 
priestor v obci. Kontrolou verejných priestranstiev priamo v teréne obce bolo zistené, že 
lokality obce neboli označené  informačným systémom (zo znenia nie je zrejmé o aký 
systém sa jedná), tak ako je uvedené v čl. 6  ods. 1 predmetného VZN, kde v sa uvádza, že: 
„všetky verejné priestranstvá sú vyznačené informačným systémom“. Z tohto dôvodu 
nebolo možné zistiť, ktoré priestranstvá sú obecné, tak ako uvádza článok 1 VZN, alebo čl. 
4. 

 

3. Názvy ulíc - Kontrolované VZN č. 7/2002 uvádza názvy ulíc, pričom platné VZN 
o názvoch ulíc v podmienkach obce nie je prijaté. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že 
názvy ulíc sú na niektorých budovách obce označené tabuľami s názvom ulice.  

 

Iné zistenia súvisiace s VZN o verejných priestranstvách: 
 

Obec BSJ má vypracované VZN o  1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov a vysielaní politickej reklamy v obecnom rozhlase v čase volebnej 
kampane na území obce Borský Svätý Jur spolu s Dodatkom č.1/2016 

Kontrolné zistenie: 

Pomenovanie verejných priestranstiev vo VZN o verejných priestranstvách a vo VZN 

o vylepovaní plagátov nie je totožné, čo môže mať za následok mätúce informácie, 
nakoľko VZN o verejných priestranstvách pojednáva aj o iných verejných 
priestranstvách i napriek skutočnosti, že na vylepovanie plagátov je presne určené čo 
sa za verejné priestranstvo na vylepovanie plagátov určuje. Navrhujem zjednotiť 
názvy verejných priestranstiev vo VZN č. 7/2002, tak aby korešpondovalo s názvami 
označenými vo VZN č. 1/2014. Chýba kontinuita na to VZN, ktoré na seba nadväzujú. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s k 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur 

uvádza vo svojich niektorých ustanoveniach: 
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- ....“Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek 
KO, ktorá je umiestnená na miestach na to určených – t.j. v stojisku zberných nádob alebo 
na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením v 
čase vývozu odpadu...“ 

- „spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v 

domácnostiach,...“ a atď. 
Kontrolné zistenia:  

VZN č. 3/2016 uvádza čo sa môže, resp. zakazuje na verejných priestranstvách, avšak 
podľa VZN č. 7/2002 nie je možné v obci všetky tieto miesta identifikovať, lebo nie sú 
označené informačným systémom.  
VZN č. 3/2016 pojednáva o „verejnom priestranstve“, ale neodkazuje súčasne na doteraz 
platné VZN č. 7/2002, ktoré bližšie definuje čo sa za verejné priestranstvo považuje a kde 

sa nachádza.  Chýba kontinuita na to VZN, ktoré na seba nadväzujú.  
 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 2/2015 Prevádzkový poriadok 
pohrebiska obce Borský Svätý Jur  uvádza vo svojich ustanoveniach: 
Ø „Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými 

osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria 
vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich 

s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom a 
s jeho predchádzajúcim súhlasom.“ 

          Kontrolné zistenie:  

- VZN č. 2/2015 uvádza čo sa zakazuje na verejných priestranstvách, avšak podľa VZN 
č. 7/2002 nie je možné v obci všetky tieto miesta identifikovať, lebo nie sú označené 
informačným systémom.  

- VZN č. 2/2015 pojednáva o „verejnom priestranstve“, ale neodkazuje súčasne na 
doteraz platné VZN č. 7/2002, ktoré bližšie definuje čo sa za verejné priestranstvo 
považuje a kde sa nachádza.  Chýba kontinuita na to VZN, ktoré na seba nadväzujú.  

- Obec má zverejnené dva VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska VZN 4/2006 a aj 

VZN 2/2015, pričom VZN z roku 2015 zrejme ruší VZN 4/2006, ale nie je 
v záverečnom ustanovení napísané číslo VZN 4/2006, iba je uvedené číslo uznesenia 
78/2006 zo dňa 24.112006. Chýba číslo konkrétneho VZN ktoré sa ruší. 
Návštevníkovi stránky nie je možné dohľadať či sa pod uzn. č. 78/2006 uvádza staré 
VZN. Stiahnuť z webového sídla, resp. zaradiť medzi archívne VZN staré neplatné 
VZN č. 4/2006 ak je totožné s uznesením č. 78/2006. 

-  

- 6. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  § 2 ods. 1 Miestnymi daňami, ktoré 
môže ukladať obec, sú: 

- a) daň z nehnuteľností, - k 1.1.  

- b) daň za psa, - k 1.1. 

- c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

- d) daň za ubytovanie, 

- e) daň za predajné automaty, - k 1.1. 

- f) daň za nevýherné hracie prístroje, - k 1.1. 

- g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 

- h) daň za jadrové zariadenie. K 1.1. 

Kontrolné zistenia: VZN č. 4/2008 uvádza začo daň za užívanie  verejných 
priestranstiev vyberá, avšak podľa VZN č. 7/2002 nie je možné v obci všetky tieto 
miesta identifikovať,  lebo nie sú označené informačným systémom. Súčasne VZN č. 
4/2008 uvádza, že verejnými priestranstvami sú verejnosti prístupné pozemky vo 
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vlastníctve obce, čo taktiež na základe doteraz platného VZN č. 7/2002 nie možné 
identifikovať. 

- VZN č. 4/2008  pojednáva o „verejnom priestranstve“, ale neodkazuje súčasne na 
doteraz platné VZN č. 7/2002, ktoré bližšie definuje čo sa za verejné priestranstvo 
považuje a kde sa nachádza.  Chýba kontinuita na to VZN, ktoré na seba nadväzujú.  

- Kontrolou bolo taktiež zistené, že doteraz platné VZN 4/2008 nebolo od roku  2008 

novelizované, vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie, inflácie a pod.  

  

Ø Obec má zverejnené dve VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska - VZN 4/2006 

a aj VZN 2/2015, pričom VZN z roku 2015 zrejme ruší VZN 4/2006, ale nie je 
v záverečnom ustanovení napísané číslo VZN 4/2006, iba je uvedené číslo uznesenia 
78/2006 zo dňa 24.112006. Chýba číslo konkrétneho VZN ktoré sa ruší. Návštevníkovi 
stránky nie je možné dohľadať či sa pod uzn. č. 78/2006 uvádza staré VZN, alebo niečo 
iné. Stiahnuť z webového sídla, resp. zaradiť medzi archívne VZN staré neplatné VZN č. 
4/2006 ak je totožné s uznesením č. 78/2006. 

 

Zodpovednosť za obsah a kontrolu predmetného VZN na obecnom úrade; 
 

- Podľa doteraz platného organizačného poriadku z roku 1999 nie je spracovaním, 
kontrolou alebo aktualizáciou poverený žiaden konkrétny pracovník, či úsek. OP 
pojednáva iba vo všeobecnosti, že pracovníci (teda všetci) pripravujú návrhy VZN. 
V čase kontroly bol spracovaný aj nový organizačný poriadok.  Tento určuje ktorý úsek 
má v kompetencií aj tvorbu príslušného VZN. 

- Kontrolou dodatkov, alebo iných záznamov ako boli šanony s platnými/neplatnými VZN  

nebolo zistené, že by obec, niektorý úsek,  referent, či iný orgán vykonával priebežné 
kontroly  platných VZN v súvislosti s legislatívou, resp. pri spracovaní iného VZN 
súvisiaceho s  VZN o verejnom poriadku.  

 

Zákony a verejné priestranstvo - informácia - Zdroj: vyvlastnenie.sk    

 

Zhrnutie: 

 

A. Zákonnosť&Dodržiavanie a  aktualizovanie predmetného VZN;  
- neplatná odvolávka na zákon - VZN uvádza odvolávku na zákon č. 544/1992,  

- nesprávne zadefinovaný predmet kontroly,  uznesenie obecného zastupiteľstva, 
podpísanie uznesenia na vykonanie kontroly  zákonnosti VZN. Dozor nad dodržiavaním 
zákonnosti VZN vykonáva prokurátor v zmysle zákona č. 153/2001;  

- Neidentifikovateľné všetky verejné priestranstvá obce -   označenie, že všetky miesta 
ktoré slúžia na verejné užívanie resp. sú verejne prístupné; 

- Označovanie názvov ulíc bez prijatého VZN o uliciach; 

- Určenie parkovacích miest a neurčenie ostatných povinnosti v zmysle § 6 z. 135/1991; 

- Neexistujúci informačný systém označujúci vymedzené priestory podľa VZN o 

verejných  priestoroch; 
- Nesúlad VZN č. 7/2002 s VZN 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov – nezjednotené pomenovacie názvy ver. priestranstiev; 

- VZN č. 7/2002 s VZN 3/2016 o nakladaní s komun.odpadom...chýba kontinuita medzi 
jednotlivými VZN; 

- VZN č. 7/2002 s VZN 2/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska; chýba kontinuita 
medzi jednotlivými VZN, zverejnené 2 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, 

nekonkrétne zadefinované znenie uznesenia č. 78/2006; 

- Výber dane za verejné priestranstvá vo vlastníctve obce, bez kontinuálneho prepojenia 
na VZN č. 7/2002;  
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B. Zodpovednosť za obsah a kontrolu predmetného VZN na obecnom úrade; 
 

- Podľa starého doteraz platného organizačného poriadku nejasná, nevymedzená úloha 
pre pracovníkov OÚ za prípravu, kontrolu a aktualizáciu VZN; 

- Podľa nového organizačného poriadku zapracovaná úloha pre pracovníkov OÚ pre 
prípravu a aktualizáciu VZN, alebo interných predpisov; 

- Chýbajúca novelizácia  VZN č. 7/2002 ako aj ďalších súvisiacich VZN. 
 

 

C. Vzťah  VZN iným k zákonom 

 

VZN č. 7/2002 o verejných priestranstvách má vzťah aj k iným zákonom a to priamo, či 
nepriamo s ním súvisiacich. Jedná sa najmä o nasledovné zákony: 
 

1. 369/1990 Zb. - Zákon o obecnom zriadení  
2. 582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady  
3. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon  
4. 178/1998 Z. z. - Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach  
5. 125/2015 Z. z. o registri adries 

6. 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 
7. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy 

8. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov 

9. 31/2003 Z.z. o označovaní ulíc a verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 

10. 461/2009 Z.z. vyhláška ku katastrálnemu zákonu 

11. 597/2002 Z.z. číselník krajov 

12. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

13. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách  
14. 460/1992 Z.z. Ústava SR 

Dozor nad dodržiavaním týchto zákonov, ich správnu aplikáciiu vykonáva prokuratúra 
v súvislosti s prijatými  všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí. Ak niekto nesúhlasí 
so všeobecne záväzným nariadením, môže podať podnet na protest prokurátorovi. Ak 

prokurátor zastane názor, že bol porušený zákon, podá protest obci, ktorá všeobecne záväzné 
nariadenie vydala. Konanie o proteste prokurátora je upravené príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 

Záver: 
 

Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení možno konštatovať, že obec vo VZN 

7/2002 má nesprávne odvolávky na dnes už neplatné zákony, nesúlad medzi pomenovaniami 

verejných priestranstiev niektorých iných VZN, neidentifikované verejné priestranstvá 
v lokalite obce, alebo prostredníctvom prílohy VZN s grafickým vyznačením, nevykonáva 
priebežnú kontrolu aktualizácie nielen VZN o verejných priestranstvách, ale taktiež tých 
VZN, ktoré s ním úzko súvisia, neurčenie zodpovedného pracovníka, garanta za spracovanie 
VZN podľa doteraz platného organizačného poriadku. 
 

V nadväznosti na nedostatky zistené kontrolou  boli kontrolou vypracované návrhy 
opatrení:  

 

1) Dopracovať a podpísať nový organizačný poriadok obce s určením úlohy pre dotknuté 
úseky obecného úradu, aby bol príslušný referent ktorého sa týka agenda verejných 
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priestranstiev a s ním súvisiacich ďalších VZN zodpovedný za návrhy, aktualizáciu, 
vyjadrenia k pripomienkam a inú manipuláciu s týmito VZN. 

2) Preskúmať z hľadiska aktuálnosti a platnosti  VZN č. 7/2002 a dať do súladu s platnými 
zákonmi a ostatnými nadväzujúcimi VZN. 

3) Zabezpečiť také označenie všetkých verejných obecných priestranstiev, aby ich bolo 

možné identifikovať podľa príslušného VZN a vytvoriť kontinuitu na tie VZN, ktoré o 
„verejných priestranstvách“ pojednávajú. 

4) Zabezpečiť úpravu komplexného poňatia povinností v zmysle zákona pre časť 
„parkoviská“ vo VZN 7/2002.  

5) Zabezpečiť jednotnú metodiku (napr. Zásady pre tvorbu VZN“)  pre spracovanie, 
aktualizovanie, zverejňovanie a iné náležitosti potrebné pre spracovanie VZN na obci. Pri 
spracovávaní a zverejňovaní všeobecne záväzných nariadení obce  postupovať v zmysle 
Zásad tvorby všeobecne záväzných nariadení v obci BSJ, ak obec takéto prijme.  

6) Zabezpečiť dôkladnú kontrolu zákonnosti VZN č. 7/2002 prostredníctvom prokurátora, 
zaslanie predmetného VZN spolu s protestom prokurátorovi. 
 

Správa bola s povinnými osobami prerokovaná s určením termínov, zodpovedných osôb 
za zistené nedostatky a s určením predloženia správy o prijatých opatreniach. 

 

 

 

 BSJ, 18. 4. 2017       Mgr. Iveta Balejčiková                                                               

 


