Zápisnica
z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.6.2014 o 18.oo
hod. v kultúrnom dome.
Prítomní: starostka obce
8 poslancov, Ing. Kadlic neospravedlnený
hlavná kontrolórka obce
občania
Dvadsiate prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Bc. Anna
Kratochvílová. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo
uznášania schopné. Starostka navrhla do návrhovej komisie Mgr. Uhrovú a Mgr. Baláža
a za overovateľov zápisnice p. Mračnu a p. Špačka. Títo poslanci boli do návrhovej komisie
a za overovateľov zápisnice schválení.
Starostka oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
4. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v správe OÚ a ZŠ s MŠ
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
6. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2013
7. Prerokovanie platu starostky obce
8. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
9. Diskusia
10. Záver
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1. Kontrola uznesení
–––––––––––––––––
Kontrolu uznesení predložila p. Palkovičová, hlavná kontrolórka obce. OZ prijalo toto
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 8/2014
––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie na
vedomie
kontrolu uznesení,
súhlasí
vypustiť z evidencie uznesenia 10/2013 a 45/2013 s tým,
že o dotáciu požiadame v roku 2015,
v evidencii zostávajú uznesenia
č. 42/2013, 55/2013, 56/2013 a 70/2013
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
2. Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Záverečný účet obce za rok 2013 predložila Bc. Macejková, účtovníčka obce. Poslanci
obdržali záverečný účet obce domov k naštudovaniu. Hlavná kontrolórka obce predložila
stanovisko. Mgr. Baláž sa informoval, koľko finančných prostriedkov sa použilo
z rezervného fondu v roku 2013. Pán Špaček sa pýtal, prečo sa tvorí len rezervný fond.

Pani Hromkovičová sa pýtala, prečo sa z rezervného fondu nemôže opraviť budova bývalej
pošty. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 9/2014
–––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
s ch v a ľ u j e
Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2013 s výrokom bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 44 051,84 € zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR v sume 349,93 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu vo výške 43 701,91 €. Zostatok finančných operácií
v sume - 30 824,08 €, navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 349,93 €, a to na :
 dopravné pre deti z obce Kuklov 313,50 €
 bežný transfer pre ZŠ s MŠ
36,43 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením
§ 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2013 vo výške 12 877,83 €.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci okrem p. Špačka, ktorý hlasoval proti
tomuto uzneseniu a Mgr. Baláža, ktorý sa zdržala hlasovania.
3. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v správe OÚ a ZŠ s MŠ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správu o vykonaní inventarizácie, majetku a záväzkov k 31.12.2013 v správe OÚ a ZŠ
s MŠ predložila p. Palkovičová, hlavná kontrolórka obce. OZ prijalo tieto uznesenia:
U z n e s e n i e č. 10/2014
––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie na vedomie
Správu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 v správe obecného úradu a
schvaľuje výsledok inventarizácie ukončenej bez inventarizačných rozdielov
pri porovnaní evidovaného stavu hmotného, nehmotného a finančného
majetku ako i vyčíslených záväzkov a pohľadávok s účtovným stavom
evidovaným k 31.12.2012.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
U z n e s e n i e č. 11/2014
––––––––––––––––––––––––-Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure

berie na vedomie
Správu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 v správe Základnej školy
s materskou školou a schvaľuje výsledok inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2012 ukončenej bez inventarizačných rozdielov
vyčísleného majetku a záväzkov.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
-------------------------------------------------------Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 predložila p. Palkovičová, hlavná kontrolórka
obce. Tento plán tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 12/2014
–––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
5 Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2013
-----------------------------------------------------------------------------Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2013 predložila Mgr. Olšovská,
riaditeľka ZŠ s MŠ. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 13/2014
–––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
berie
na vedomie
Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2013.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
6. Prerokovanie platu starostky obce
––––––––––––––––––––––––––––––
Bc. Iveta Kollárová, predsedkyňa finančno-rozpočtovej komisie na základe hodnotenia
výsledkov práce starostky za r. 2013, s ktorými oboznámila OZ, navrhla starostke
základný plat zvýšený o 20 % t.j. 1 958.- €. OZ prijalo
U z n e s e n i e č. 14/2014
–––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure
s ch v a ľ u j e
starostke obce základný plat zvýšený o 20 %
t.j. v sume 1 958.- € od 1.6.2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
---------------------------------------------------------------------------------------Vzhľadom k tomu, že hlavnej kontrolórke končí volebné obdobie, starostka obce predložila
OZ návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce. OZ
prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 15/2014
–––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Sv. Jure

na základe informácie starostu obce a v súlade s § 18a zákona
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
1/ berie na vedomie skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného
kontrolóra končí dňom 31.8.2013
2/ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 21.7.2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
8. Pošta, rôzne
–––––––––––––
- Žiadosti o odkúpenie pozemku – Ing. Štecko a Uher Marián
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na zasadnutí OZ dňa 10.3.2014 boli predložené žiadosti Ing. Arch. Juraja Štecka
s manželkou a p. Mariána Uhera. Na dnešnom zasadnutí poslanci tieto žiadosti prejednali.
Ing. Arch. Juraj Štecko s manželkou požiadali o odkúpenie pozemku z p.č. 7626/2 register
E vo výmere 6 m2, z p.č. 7635 register E 43 m2, z p.č. 7635 register C 9 m2 a z p.č. 7638
register C 9 m2. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 16/2014
-------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku z p.č. 76726/2 vo výmere 6 m2, register
,,E“, z p.č. 7635 vo výmere 43 m2, register ,,E“, z p.č. 7635
vo výmere 9 m2, register ,,C“, z p.č. 7638 vo výmere 9 m2,
register ,,C“ Ing. Arch. Jurajovi Šteckovi s manželkou za cenu 8,30 €/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.
Pán Marián Uher s manželkou požiadali o odkúpenie pozemku z p.č. 1318 vo výmere
165 m2. Na základe pozemkových úprav je v lokalite pri nájomnom bytovom dome už
navrhnuté umiestnenie pozemkov, kde na cestu pri Uherovcoch zostáva výmera v šírke
7,10 m. OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č. 16/2014
-------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zamieta
odpredaj pozemku z p.č. 1318 k p.č. 1344/42
vo výmere 165 m2 Mariánovi Uherovi a manž. Kataríne.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
9. Diskusia
––––––––––
Starostka obce oboznámila OZ:
- je zaregistrovaná nová spoločnosť Urbár, kuria, inškripcia – pozemkové spoločenstvo
- pokračovalo sa s prácami na oplotení cintorína,
- konala sa hasičská púť do Šaštína,
- pri kultúrnom dome sa osadilo detské ihrisko,
- Enviromentálny fond rozšíril možnosť dotačnej podpory o podporovanú činnosť L1,
t.j. zvyšovanie účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania vedúcich
k zvyšovaniu energetickej účinnosti verejných budov.

- Pán Trnka sa pýtal na zameranie školského pozemku, na výrub stromov v školskom dvore
a na úsporu financií na verejnom osvetlení. Mgr. Olšovská sa informovala, kto bude
financovať oplotenie školského pozemku.
- Pán Gabriel Hladík požiadal o skrátenie pracovnej doby v obchode Večierka, ktorú
prevádzkuje p. Perla Ožvoldová, lebo podľa jeho slov mu autá parkujú pred vjazdom
do domu, chlapi pijú pred predajňou po záverečnej dobe je tam dlho hluk. Pani starostka mu
odpovedala, že nedostatky sú odstránené a v stredu (11.6.2014) bude zasadať komisia
verejného poriadku, na ktorú sú obidve strany pozvané.
- Pani Duffeková z osady Tomky hovorila o neprehľadnej križovatke sa osade, kde by bolo
vhodné umiestniť prechod pre chodcov. Starostka jej odpovedala, že žiadosť poslala
do Senice na dopravný inšpektorát, odkiaľ jej odpísali, že prechod pre chodcov môže byť
vybudovaný len z chodníka na chodník a na osade Tomky chodníky nie sú. Podľa
dopravného inšpektorátu je križovatka štandartná, správne označená. Vodiči nedodržujú
obmedzenú rýchlosť.
- Pani Vicenová hovorila, že by bolo treba vybudovať odvodnenie. Starostka jej odpovedala,
že vybudovanie odvodnenia na osade Tomky je v rozpočte na tento rok a bude sa robiť.
- Mgr. Baláž sa pýtal, či obec nepotrebuje viac robotníkov. Starostka mu odpovedala, že obec
požiadala z úradu práce o 2 zamestnancov na základe zákona č. 5/2004 Z.z. o službe
zamestnanosti podľa § 50j.
- Pán Miroslav Vícen upozornil na zlý stav miestnych komunikácií na osade Tomky.
- Pani Duffeková sa pýtala na faktúry na zvoz odpadu z osady Tomky.
- Pán Hladík sa informoval na vybudovanie multifunkčného ihriska. Starostka mu odpovedala, že v tomto roku nie je v rozpočte.
- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala, či sa bude budovať parkovisko pri škole.
- Ing. Mária Kratochvílová upozornila na rozbitú škridlicu na budove bývalej školy na osade
Tomky.
- Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Mračna Martin:
Špaček Jaroslav:

Bc. Kratochvílová Anna
starostka
Radochová Mária
zapisovateľka

