Zápisnica
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.9.2015 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčíková
- zapisovateľka Mgr. Mária Radochová
- občania podľa prezenčnej listiny.
Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2015
5. Darovacia zmluva
6. Parkovisko pri ZŠ s MŠ
7. Pošta – Žiadosť o odkúpenie pozemku – MUDr. Andrej Elan, Boris Michna, Martin
Pažitný a Eliška Kopčová
8. Diskusia
9. Záver
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová. Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci, takže bolo uznášania schopné.
Starostka navrhla do návrhovej komisie Mgr. Hromkovičovú a Bc. Kadlica a za overovateľov
zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a p. Haleša. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za
overovateľov zápisnice schválení.

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce. Prečítala aj
stanovisko Komisie školstva, kultúry a športu k uzneseniu OZ č. 31/2015.
OZ prijalo toto uznesenie:
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Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie

na

vedomie

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáv uznesenie č. 15/2014 a 31/2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 22.06.2015
Na minulom zasadnutí OZ boli zodpovedané všetky otázky občanov.

4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2015
Kontrolu rozpočtu za 1. polrok 2015 predložila Bc. Macejková, účtovníčka obce. Poslanci
obdržali kontrolu rozpočtu domov k naštudovaniu. Pán Holúbek sa zaujímal o položky
projektová dokumentácia, údržba kosačiek a odpad. Zdá sa mu, že v 1. polroku bolo na týchto
položkách veľa čerpané. Starostka obce mu odpovedala, že projektová dokumentácia sa dáva
väčšinou robiť v 1. polroku, tento rok bola veľká poruchovosť kosačiek a položka odpad bude
v tomto roku prekročená.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie

na

vedomie

kontrolu plnenia rozpočtu k 30.6.2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

5. Darovacia zmluva
Starostka obce informovala OZ, že p. Marie Burešová z Hodonína sa rozhodla darovať
pozemok v RO Tomky obci. Poslanci obdržali návrh darovacej zmluvy domov k preštudovaniu
OZ prijalo toto uznesenie:
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Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
darovaciu zmluvu medzi p. Mariou Burešovou a obcou Borský Svätý Jur.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

6. Parkovisko pri ZŠ s MŠ
Starostka obce oboznámila poslancov s návrhmi na parkovanie Ing. Vachaju. Ohľadom
parkoviska pri ZŠ s MŠ. Poslanci mali k tejto problematike dňa 7.9.2015 pracovnú poradu,
ktorej sa zúčastnil aj Ing. Vachaja, ktorý sľúbil poslancom predložiť 2 varianty a to na pozdĺžne
státie a na šikmé státie na parkovisku. Bc. Šimon Kadlic pripomienkoval návrhy Ing. Vachaju.
Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka obce upozornila na § 6 ods. 1 a. zákona
o pozemných komunikáciách. Po dlhšej diskusii poslanci odložili problematiku vybudovania
parkoviska pri ZŠ s MŠ na ďalšie rokovanie OZ.

7. Pošta

Žiadosť o odkúpenie pozemku – MUDr. Andrej Elan
MUDr. Andrej Elan požiadal o odkúpenie 10 m2 pozemku v RO Tomky.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
odpredaj pozemku z p.č. 4477/8 k p.č. 4477/27 vo výmere 10 m2 MUDr. Andrejovi Elanovi za
cenu 82,98 €/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.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Žiadosť o odkúpenie pozemku – Eliška Kopčová a Martin Pažitný
Eliška Kopčová a Martin Pažitný požiadali o odkúpenie pozemku z C-KN parc. č.
1026/1 - ostatná plocha vo výmere 106 m2.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie

č.

37/2015

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zamieta
žiadosť Elišky Kopčovej a Martina Pažitného o odpredaj pozemku z C-KN parc. č. 1026/1 ostatná plocha vo výmere 106 m2.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

8. Diskusia
Starostka obce informovala:
- 15.8.2015 obec poriadala Guláš párty,
- 29.8.2015 boli na osade Húšky hody a kultúrna komisia poriadala zážitkovú noc pre deti
v kempe,
- 2.9.2015 sme zahájili školský rok,
- 7.9.2015 sa robila revízia plynových kotlov v bytoch – bytový dom č. 790,
- 8.9.2015 zaniesla na Okresný úrad v Trnave žiadosť o dotáciu na monitorovací systém,
- 10.8.2015 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj pozemku p.č. 5124/7 vo
výmere 50 m2 v regionálnych novinách,
- Prima banka poslala ponuku na odkúpenie akcií,
- po piatich rokoch sme robili revízie elektriny v KD, Dome smútku a zdravotnom stredisku,
- v obci opravujeme výtlky, prosíme občanov o zhovievavosť a opatrnosť,
- naďalej spolupracujeme s úradom práce ohľadne zamestnávania,
- dali sme vyčistiť priestranstvo pod hydroglóbusom,
- vyčistili sme aj priestor pri ihrisku. Urobili sme sondy, geológ zatiaľ výsledok sond
neposlal,
- nadácia SPP nevybrala náš projekt na zriadenie externého fitnescentra v rámci projektu
SPPoločne. Zo 881 žiadateľov komisia vybrala 150 projektov, ktoré postúpili do druhého
kola, t.j. do verejného on-line hlasovania,
- toho času prerábame rozvádzač elektriny v kultúrnom dome, rozvádzač pri kuchyni je
hotový, v sobotu a nedeľu sme rekonštruovali hlavný rozvádzač vo vestibule,
- pripravuje sa legislatívna úprava, ktorá sa týka národného projektu Integrované obslužné
miesto (IOM), ktoré bude zriadené na obecných úradoch. Na týchto miestach si budú môcť
občania prostredníctvom týchto miest vybaviť služby ako výpis z listu vlastníctva,
výpis/odpis z registra trestov, ... Rozsah služieb sa bude priebežne rozširovať.,
- o žiadosti občana umiestniť kontajnery na separovaný zber na pôvodné miesto pri Jednote,
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-

budúce zasadnutie OZ je naplánované na 28.10.2015, kde sa budeme zaoberať zmenou
rozpočtu, schvaľovaniu zápisov do kroniky, možno budú aj nové informácie ohľadne
nového zákona o odpadoch.

-

Pán Peter Holúbek navrhol poslať bližšie vysvetlenie občanovi ohľadom umiestnenia
kontajnerov. Starostka obce odpovedala, že podá občanovi bližšie informácie písomne.
- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala, prečo sa umiestnil pred poštou len 1 smetný kôš. Ona

žiadala o 2 koše. Starostka obce jej odpovedala, že na zástavke by sa nemalo fajčiť.

- Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka obce navrhla zrušiť VZN č. 7/2002, lebo je
podľa zákona č. 178/1998 Zb. v znení neskorších predpisov neplatné.

- Bc. Šimon Kadlic sa informoval na akej cene sa dohodla starostka obce s projektantom p.
Benklemdžievom zdravotného strediska. Na pracovnej porade sa dohodli, že cena okolo
3 500.- € je vysoká. Starostka mu odpovedala, že projektant trvá na navrhnutej cene. Bc.
Šimon Kadlic informoval, že Ing. Sýkora, projektant ponúkol cenu za vypracovanie
projektu na zdravotné stredisko 2 500.- €.
- Ing. Juraj Ondriš z firmy PRO WOOD hovoril o tom, že by firma chcela spolupracovať
s obcou a jej občanmi, ale niektorí občania na Facebook píšu negatívne články o ich firme.
Konkrétne sa spýtal Bc. Kadlica, čo má proti ich firme. Bc. Kadlic odpovedal, že negatívne
články napísal asi pred rokom a teraz nie. Proti ich firme nič nemá. Potom sa aj ostatní
občania bližšie zaujímali o Biofarmu. Ing. Ondriš im odpovedal, že v budúcnosti si môžu
prísť občania kúpiť na ich biofarmu poľnohospodárske výrobky, ale v súčasnosti nie je ešte
táto farma skolaudovaná. Ďalej sa ho Bc. Šimon Kadlic pýtal na možnosť poľovania. Ing.
Ondriš mu odpovedal, že spolupracujú s našimi poľovníkmi. Pán Peter Holúbek
informoval, že sa na tejto farme boli ako poslanci pozrieť a všetko je moderne vybudované.
- Pán Peter Trnka informoval o výstave včelárov, kde sa dozvedel, že na Záhorí máme
najkrajšie motýle na Slovensku a mali by sme ich chrániť aj cez podávanie projektov.
- Pán Peter Holúbek upozornil na to, že by sa mali osloviť organizácie, aby dodali podklady
k zápisu do kroniky. Starostka mu odpovedala, že kronikárka obce každý rok oslovuje
spoločenské organizácie. Ďalej sa pán Holúbek zaujímal o odkanalizovanie budovy pošty.
Starostka mu odpovedala, že odkanalizovanie do žumpy pri Jednote nie je podľa vedenia
Jednoty vhodné a navrhuje plastovú žumpu.
- Starostka obce sa zaujímala o názor poslancov na materiál na strechu na zdravotné
stredisko, nakoľko projektant na základe posudku statika navrhol plechovú krytinu. Pán
Peter Haleš navrhol klasickú krytinu – pálenú škridlu.
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Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mgr. Mária Radochová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Jozef Baláž

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

Peter Haleš

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