Zápisnica
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2015 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčíková
- zapisovateľka Mgr. Mária Radochová
- účtovníčka obecného úradu Bc. Mária Macejková
- 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. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2015
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2014/2015
6. Zápisy do kroniky v roku 2014
7. Rôzne – parkovisko pri ZŠ s MŠ
8. Diskusia
9. Záver
Starostka obce doplnila program o tento bod:
- správa o výsledku kontroly VZN č. 3/2011
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo
uznášania schopné. Starostka navrhla do návrhovej komisie p. Petra Haleša a Mgr. Jozefa
Baláža a za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubicu Uhrovú a Bc. Šimona Kadlica. Títo poslanci
boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení.
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2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce. Navrhla zrušiť
uznesenie č. 31/2015 – usporiadanie jarmoku obcou.
OZ prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
uznesenie č. 31/2015 – usporiadanie jarmoku obcou.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem p. Holúbka, ktorý sa zdržal
hlasovania.
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie

na

vedomie

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáv uznesenie č. 15/2014 a 36/2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem p. Holúbka, ktorý sa zdržal
hlasovania.

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

4. Správa o výsledku kontroly VZN č. 3/2011
Správu o výsledku kontroly VZN č. 3/2011 predložila Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná
kontrolórka obce.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie

na

vedomie
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Správu o výsledku kontroly VZN č. 3/2011, ktorú predložila Mgr. Iveta Balejčiková, hlavná
kontrolórka obce.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

5. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2015
Druhú zmenu rozpočtu v roku 2015 predložila Bc. Mária Macejková, účtovníčka obce.
Poslanci dostali tieto materiály domov k preštudovaniu. Poslanci sa so zmenou rozpočtu
oboznámili aj na rokovaní finančno-rozpočtovej komisie a účtovníčka obce zmenu rozpočtu
vysvetlila.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

č .

4 1 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu v roku 2015 tak, ako bola predložená.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem Bc. Kadlica, ktorý hlasoval proti
tomuto uzneseniu.

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2014/2015
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ v školskom roku 2014/2015 obdržali
poslanci domov k preštudovaniu.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e

č .

4 2 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

7. Zápis do kroniky obce za rok 2014 – schválenie
Správu o zápise do kroniky za rok 2014 predložila Bc. Iveta Kollárová. Zápis bude
obsahovať 23 oddielov. Mgr. Uhrová navrhla, aby v budúcnosti posielala návrhy zápisov
poslancom domov k preštudovaniu.
OZ prijalo uznesenie:
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U z n e s e n i e

č .

4 3 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Zápis do kroniky obce za rok 2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

8. Rôzne - parkovisko pri ZŠ s MŠ
Po diskusiách na minulých zasadnutiach OZ a na poradách poslancov OZ prijalo
uznesenie:
U z n e s e n i e

č .

4 4 / 2 0 1 5

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
vybudovanie pozdĺžneho parkoviska pri ZŠ s MŠ.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem Mgr. Jozefa Baláža, ktorý sa
zdržal hlasovania.

9. Pošta, rôzne

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Wlodaszová Dana
Pani Dana Wlodaszová požiadala o odkúpenie 5 m2 pozemku .
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
prenájom 5 m2 pozemku z p.č. 1027/1 v predzáhradke rodinného domu súpisné číslo 181
na ulici Ľudovíta Štúra z dôvodu umiestnenia prefabrikovanej betónovej žumpy za úhradu
1,- €/mesiac do vybudovania kanalizácie v našej obci.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Rekonštrukcia budovy strechy, v ktorej sídli pošta
Starostka obce informovala o cenových ponukách, ktoré prišli na obecný úrad
na rekonštrukciu budovy strechy, v ktorej sídli pošta. Najnižšia ponuka bola od firmy Jozef
Snášel Kopčany na sumu 24 894,94 €. Ak by sme chceli strechu zrekonštruovať ešte v tomto
roku , financie by museli byť schválené z rezervného fondu. Mgr. Uhrová navrhla, aby sa táto
budova rekonštruovala ešte v tomto roku.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
vyčlenenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24 894,94 € na rekonštrukciu budovy,
v ktorej sídli pošta.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Bc. Šimon Kadlic, predseda komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
poznamenal, že komisia nedala stanovisko k rekonštrukcii budovy pošty.

10. Diskusia
Pán Dančo z Elite Agency prišiel poslancom prezentovať zámer spoločnosti SWAN
ohľadne poskytovania telekomunikačných služieb. Vysvetlil poslancom zámer spoločnosti
SWAN, ponúkajú 4G sieť a poslanci sa dohodli, že s pánom Dančom sa ešte stretnú na
pracovnej porade.
Starostka obce informovala:
- Do 15.10.2015 mali občania možnosť pripomienkovať cestovné poriadky SAD Senica
a 26.10.2015 sa starostka zúčastnila na pracovnom stretnutí na TTSK ohľadom
pripomienkovania cestovných poriadkov,
- 26.9.2015 Jednota dôchodcov poriadala burčiakovú party,
- 3.10.2015 obec poriadala súťaž vo vyrezávaní tekvíc,
- 13.10.2015 sa zúčastnila školenia k národnému projektu register priestorových
informácií,
- 21.10.2015 sa uskutočnila v Senici konferencia, ktorú poriadal HaZZ v Senici a na ktorej
sa zúčastnili starostovia obcí a velitelia hasičských zborov,
- 21.10.2015 sme dali urobiť revíziu hasičských prístrojov,
- 21.10.2015 sme poriadali posedenie s dôchodcami v rámci mesiaca úcty k starším,
- 9.10.2015 sme podali žiadosť na Envirofond na Zlepšenie energetickej náročnosti budovy
zdravotné stredisko,
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-

-

-

v mesiaci október 2015 mali občania možnosť vypĺňať dotazníky k integrovanej stratégii
rozvoja územia miestnej akčnej skupiny – MAS Záhorie, o.z.,
pokračujeme v národnom projekte Dátové centrum obcí a miest, ktorý je zameraný na
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Projekt má pomôcť pri
zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu
administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv. Stále sa vyskytujú chyby v
tomto projekte, v mesiaci október nám vypadla emailová adresa info@borskysvatyjur.sk,
27.10.2015 bolo pracovné stretnutie členov MAS so spracovateľmi stratégie,
zberové miesto bude v zimných mesiacoch otvorené v stredu od 15.oo do 17.oo hod.,
v sobotu od 8.oo do 16.oo hod.,
Pán Peter Holúbek prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisia finančnej a rozpočtu. Mgr.
Balejčiková poznamenala, že podľa zákona by obec nemala poskytovať farskému úradu
finančný dar na opravu alebo údržbu kostola, lebo obec nemôže zhodnocovať cudzí
majetok. Obec môže poskytnúť financie len organizáciám, ktoré majú IČO na
verejnoprospešné služby.
- Pán Peter Trnka navrhol kontrolórke, aby skontrolovala celkové odpadové hospodárstvo

v našej obci.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
kontrolu celkového odpadového
Mgr. Ivetou Balejčikovou.

hospodárstva

obce

hlavnou

kontrolórkou

obce

Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
- Ďalej sa pán Trnka pýtal na stavebné pozemky po pozemkových úpravách. Obec by mala
dať vypracovať zastavovacie štúdie. Starostka mu odpovedala, že pozemkové úpravy ešte
nie sú dokončené. Bc. Kadlic poznamenal, že prístupové cesty k týmto navrhovaným
pozemkom sú už teraz vo vlastníctve obce a obec už teraz môže dať urobiť inžinierske
siete na vodu, plyn, elektrinu.
- Pán Balík sa informoval na odkúpenie pozemkov na stavbu garáži pri bytovke. Bc.
Kadlic mu odpovedal, že sa tam dá vypracovať zastavovacia štúdia na stavebné pozemky,
kde budú začlenené i garáže pre obyvateľov bytovky č. 496.
- Pani Zuzana Masaryková informovala, že jej priateľ má v úmysle predať budovu bývalej
materskej škôlky. Oslovili ju dvaja poslanci, aby túto budovu nepredával, obec bude mať
možno v úmysle túto budovu kúpiť. Preto sa informovala, či obec má záujem kúpiť túto
budovu. Starostka obce odpovedala, že to bude predmetom rokovania porady poslancov.
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- Pán Holúbek navrhol prijať uznesenie, aby obec dala vypracovať štúdie na stavebné
pozemky v lokalitách pri bytovke č. 496, pri Halešoch a za Matolkami.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zadanie vypracovania zastavovacej štúdie na stavebné pozemky v lokalitách pri bytovke č.
496, pri Halešoch a za Matolkami.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
- Bc. Kadlic požiadal obecný úrad, aby vypracoval postup a harmonogram obce pri
vybavovaní stavebných pozemkov a následne i postup a harmonogram vybavovania
stavebných pozemkov občanmi.
- Starostka obce informovala, že bol vypracovaný geologický prieskum na IBV pri
Halešoch. Tento geologický prieskum bol doručený poslancom emailom.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
súhlasí
s vypracovaním štúdie a s vybudovaním lokality IBV pri ihrisku. Štúdiu treba zadať
vypracovať do 15.11.2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

- Pán Peter Holúbek sa informoval na vybudovanie trafostanice v RO Tomky firmou PRO
WOOD. Starostka obce mu odpovedala, že kúpna zmluva ešte nie je uzatvorená, pretože
nie je doriešené vecné bremeno na pozemok.
- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala, koľko parkovacích miest bude vybudovaných pri
škole. Starostka obce jej odpovedala, že 7 parkovacích miest.
- Pán Peter Holúbek informoval o výzve z nadácie Ekopolis. Na základe tejto výzvy by
bolo možné požiadať o vybudovanie koreňovej čističky vôd. Poslanci sa dohodli, že sa
budú s touto témou zaoberať na pracovnej porade poslancov.
- Bc. Šimon Kadlic sa informoval ako sa financuje vybudovanie inžinierskych sietí plynu,
elektrickej energie a vody.
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- Ing. Mária Kratochvílová navrhla umiestniť lampu medzi domy č. 617 a 618 a upozornila,
že na kraji cesty medzi týmito domami je ryha. Ďalej hovorila o tom, že od jej susedov
Kaščákových pracovníci obce odvážali oleandre, špinu. Starostka obce jej odpovedala, že
rodina Kaščáková darovala oleandre obci, preto pracovníci obce odvážali tieto oleandre,
ale žiadnu špinu jej nevyvážali. Ing. Kratochvílová hovorila o tom, ako rodina Kaščáková
robí ohňostroje, od susedov má všetky stromy mŕtve a pracovníci z ROADu, ktorí prídu
pracovať k rodine Kaščákovej jej zoberú drevo.
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. Ľubica Uhrová

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

Bc. Šimon Kadlic

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