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Z á p i s n i c a 

 

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.1.2016 o 18.00 hod. 

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)  

- ospravedlnená poslankyňa Bc. Iveta Kollárová 

- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčiková  

- 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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Borský Svätý Jur  
č. 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 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb,  
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Borský Svätý Jur 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Borský Svätý Jur 

8. Energetická úspora, fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve obce 

9. Vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu 

10. Zmena systému odpadového hospodárenia – chatová oblasť, Tomky 

11. Diskusia  

12. Záver 
 

Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.  
 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Trináste 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 Mgr. Hromkovičovú a Bc.  Holúbka a za overovateľov 
zápisnice Mgr. Smolára a p. Haleša. 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.  
OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 / 2 0 1 6  

 

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 zostávajú uznesenia č. 36/2015, 44/2015, 46/2015 

a 61/2015. 

 

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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

So správou o kontrolnej činnosti za rok 2015  oboznámila Mgr. Balejčiková, hlavná kontrolórka 

obce.  

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  2 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

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

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci. 
 

 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Borský Svätý Jur  

č. 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 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Borský Svätý Jur  
č. 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 obce predložila Mgr. 
Kratochvílová, starostka obce. Poslanci dostali tieto materiály domov k preštudovaniu.  



3 

 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  3 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Borský Svätý Jur  

č. 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. 
 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci. 
 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o 

spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Borský Svätý Jur 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb,  
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský 
Svätý Jur predložila Mgr. Kratochvílová, starostka obce. Poslanci dostali tieto materiály domov k 
preštudovaniu. 
 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  4 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb,  
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský 
Svätý Jur. 
 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci. 
 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Borský Svätý Jur 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský 
Svätý Jur predložila Mgr. Kratochvílová, starostka obce. Poslanci dostali tieto materiály domov k 

preštudovaniu. Bc. Peter Holúbek navrhol slávnostné uvítanie detí pri zápise. 
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OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  5 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský Svätý 
Jur. 

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci. 
 

 

8. Energetická úspora, fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve obce 

Bc. Šimon Kadlic predstavil prezentáciu, ktorú spracoval a podľa jeho prezentácie by obec 
mohla ušetriť na výdavkoch za energie. Navrhol vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti 
o dotáciu z Envirofondu pre vybudovanie solárnej elektrárne v oblasti A2 – Podpora výroby tepla, 
teplej vody  a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie na budove kultúrneho domu do 

1.7.2016. Vysvetlil bližšie podmienky a s niektorými podmienkami oboznámil aj pán Peter Trnka. 
Po dlhšej debate OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  6 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu z Envirofondu pre vybudovanie 

solárnej elektrárne v oblasti A2 – Podpora výroby tepla, teplej vody  a elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov energie na budove kultúrneho domu do 1. 7. 2016. 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci okrem Mgr. Uhrovej, ktorá sa zdržala 
hlasovania. 

 

 

9. Vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu 

Návrh na vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu predložil Bc. Šimon Kadlic.  
Vybudovanie posilňovne je rozpočtované v sume cca 5 500.- € s DPH, ktoré by chcel zapracovať 
do rozpočtu obce na rok 2016. 
 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  7 / 2 0 1 6  
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

rekonštrukciu miestností v suteréne nachádzajúcich sa v zadnej časti budovy kultúrneho domu pre 
vybudovanie posilňovne a šatne.  

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci. 
 

 

10. Zmena systému odpadového hospodárenia – chatová oblasť Tomky 

Návrh na zmenu systému odpadového hospodárenia – chatová oblasť Tomky predložil Bc. 
Šimon Kadlic. Navrhol zrušiť umiestňovania veľkých kontajnerov na zber odpadu, ktoré sa tam 
nachádzajú v súčasnosti, vybudovanie ohrady pre ochranu novo umiestnených zberných nádob 
s možnosťou uzamykania a umiestnenie zberných nádob od spoločnosti A.S.A Slovensko s.r.o., 

ktorá ich bude v dohodnutých intervaloch vyvážať s termínom do 15.3.2016. 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  8 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

r u š í  

 

umiestňovanie veľkých kontajnerov na zber odpadu, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti v RO Tomky, 

s c h v a ľ u j e  

 

- vybudovanie ohrady pre ochranu novo umiestnených zberných nádob s možnosťou uzamykania, 
- umiestnenie zberných nádob od spoločnosti .A.S.A Slovensko s.r.o., ktorá ich bude 
v dohodnutých intervaloch vyvážať s termínom do 15.3.2016. 

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci  prítomní poslanci. 
 

 

11. Diskusia  

Starostka obce informovala: 

- fašiangári sa rozhodli, že tento rok budú chodiť aj na osade Tomky v piatok 5.2.2016 

a v sobotu 6.2.2016 v obci, 

- 9.1.2016 sme vyhodnocovali v kinosále Detskú bežeckú súťaž, 

- kultúrna komisia zverejnila na webovej stránke obce akcie, ktoré sa budú konať v priebehu 

roka a sú dohodnuté termíny konania, 

- v priebehu mesiaca január a február sa konajú výročné členské schôdze spoločenských     
organizácií.   

 



6 

 

- Pán Horváth sa informoval na odľahčovaciu službu. Starostka mu vysvetlila, že v prípade 
potreby obec bude urýchlene konať. Ďalej sa informoval na posilňovňu. Starostka mu 
odpovedala, že  v posilňovni bude dozor, aby mládež neničila obecný majetok.  

 

- Pani Kadlicová sa pýtala na podmienky prijatia opatrovateľky. Starostka jej odpovedala, že 
opatrovateľka musí mať absolvovaný 226 hodinový zdravotnícky kurz. Pani Kadlicová sa ďalej 
zaujímala, kam sa vyváža teraz stavebný odpad a kto má kľúč od závory, kde je umiestnený 
stavebný odpad. Starostka jej odpovedala, že stavebný odpad sa stále môže vyvážať do 
priestorov bývalej tehelne a kľúče majú pán Pecha, ktorý je pracovník v zbernom dvore a pán 
Kratochvíl. 

-     Bc. Holúbek sa zaujímal, v akom štádiu riešenia je vybudovanie chodníka a kanalizácie pred 
Pöštényiovcami, či starostka rokovala so správou ciest.  
Starostka mu odpovedala, že riaditeľ správy ciest posunul túto požiadavku do Trnavy, aby ju 
zapracovali do rozpočtu.  
Taktiež predniesol požiadavku od p. Vanišovej na dotiahnutie osvetlenia a chodníka až po ich 
dom. 

Ďalej navrhol,  
- aby Jurské zvesti boli vydávané vo farbe,  
- v Jurských zvestiach by sa mohli zverejňovať uznesenia zo zasadnutia OZ,  
- dať priestor v novinách aj spoločenským organizáciám a  

- aby sa uverejnilo poradové číslo Jurských zvestí, nie len ročník.  
Starostka mu   odpovedala, že spoločenské organizácie majú priestor v každých Jurských 
zvestiach, na to, aby sa zverejňovali uznesenia zo zasadnutia OZ by museli byť Jurské zvesti 
vydávané vo väčšom počte strán a zistí cenu, za akú by sme mohli vydávať noviny vo farbe. 

- Návrhy Bc. Holúbka doplnil Bc. Š. Kadlic v tom zmysle, aby sa na celkovej tvorbe Jurských 
zvestí podieľali viacerí členovia kultúrnej komisie. 
 

- Bc. Holúbek sa ďalej informoval na vybudovanie vysielača. Starostka mu odpovedala, že 
požiadala Ing. Ondriša, majiteľa SWAN-u o iné riešenie. Ing. Ondriš rieši vybudovanie vysielača 
v areáli tehelne. 

 

- K problematike budovania kanalizácie sa vyjadrila p. Kadlicová a pýtala sa, prečo sa 
nerealizoval projekt spred desiatich rokov. Starostka jej odpovedala, že poslanci musia schváliť 
zámer, aký druh kanalizácie sa bude v obci budovať. Informovala, že Envirofond neprepláca 
projektovú dokumentáciu, ale z eurofondov sa takáto dokumentácia preplatiť dá. Podľa Ing. 
Kadlica obec v minulosti už podobný projekt mala, takýto postup je preto ekonomicky 
nevýhodný. 

 

- Pán Trnka sa informoval, v akom štádiu je vysporiadanie stavebných pozemkov. Starostka mu 
odpovedala, že na IBV pri ihrisku sa musí dať vypracovať projektová dokumentácia na elektrinu, 
vodu, plyn a potom sa až môžu vybudovať tieto siete. Firma Geospol nám dala cenovú ponuku 

na geodetické práce – rozdeľovací plán na oddelenie pozemkov – stav. pozemky IBV – nové p.č. 
15304, 15283 – lokalita Pri Tehelni, p.č. 13872/1 – lokalita Na Štrkoch, p.č. 14089, 14091 – 

lokalita Na štrnástku – Pesermlýnska. Cena s DPH na tieto práce po znížení ceny o 20% je 

844,80 €.  
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- K otázke prípravy obecných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu zaujal svoje stanovisko 
aj Bc. Šimon Kadlic.  Spýtal sa, prečo vedenie obce počas uplynulých dvoch volebných období 
nevenovalo väčšiu pozornosť tejto aktuálnej záležitosti.  
Starostka obce Mgr. A. Kratochvílová mu odpovedala, že na tento účel neboli rozpočtované 
financie a tento problém mali riešiť poslanci v spolupráci s finančnou komisiou. 
 

- Na toto vysvetlenie zareagoval poslanec Mgr. J. Baláž a uviedol, že finančná komisia, ktorej 
členom bol v minulom volebnom období aj on, sa v tomto časovom horizonte schádzala len 
sporadicky a táto záležitosť sa v programe rokovania nikdy nevyskytla.  Taktiež konštatoval, že 
určitá skupina poslancov tento problém na zasadaniach OZ nastolila, k jeho pozitívnemu riešeniu 
však neprišlo. 

- Starostka obce následne dodala, že vtedajší územný plán neriešil vykupovanie pozemkov 
a stavebné pozemky boli plánované za záhradami a v iných častiach, ako sú navrhnuté teraz. Bol 
to len výhľad do rokov 2015 a 2025, pričom išlo o súkromné pozemky. Okrem toho podľa 
uznesenia č. 54/2006 poslanci trvali na tom, aby práve  priestor za ihriskom bol určený na IBV. 
 

- Podľa Bc. Kadlica bola na tento účel vypracovaná už tretia štúdia, čo opäť tvorí zbytočný 
finančný výdavok. 
 

- Bc. Š. Kadlic predstavil prezentáciu, ktorá obsahovala objednávku aj faktúru obce  na projektovú 
dokumentáciu na zdravotné stredisko v hodnote 3450,- eur. Poznamenal, že starostka objednala 
vypracovanie tohto dokumentu 26. 8. 2015 a o tejto záležitosti informovala poslancov na 
pracovnej porade 7. 9. 2015. On sám predložil návrh na vypracovanie identickej projektovej 
dokumentácie 14. 9. 2015 na zasadnutí OZ za 2500,- eur, čo však zo strany vedenia obce nebolo 
akceptované. Starostka tiež zdôraznila, že poslanci nemusia schvaľovať projektovú 
dokumentáciu, ak sú peniaze rozpočtované. Bc. Kadlic upozornil, že starostka obce je povinná 
podľa zásad prerokovať projekty aspoň  so stavebnou komisiou. 
 

- Ing. Kadlic konštatoval, že starostka dáva úlohy stavebnej komisii, ale už má vybratého 
konkrétneho dodávateľa a celá práca komisie je potom zbytočná, dôkazom čoho je napr. 
vybudovanie parkoviska pri škole. Aj podľa neho je opätovné vypracovanie projektovej 
dokumentácie na zdravotné stredisko niekoľkonásobne predražené, pretože sa nemôže vo väčšej 
miere líšiť od pôvodného z roku 2011. 

 

- K týmto záležitostiam sa v rámci odpovede na otázku p. Kadlicovej vyjadrila hlavná kontrolórka 
Mgr. Balejčiková. Na otázku, či je výhodnejšie pre obec zaplatiť za služby 2500,- eur alebo 

3450,- eur, odpovedala, že je pre objednávateľa vždy výhodnejšia nižšia cena, v tomto prípade sa 
jej však zdá, akoby boli niektoré veci vytrhnuté z kontextu, schvaľovanie projektov obecným 
zastupiteľstvom vo všeobecnosti nie je zvykom, má tiež dojem, že realizácia niektorých úloh je 
v našej obci chaotická, preto by sa mal vypracovať plán investičných akcií aj s časovým určením 
ich dokončenia. 

 

- Mgr. Jozef Baláž poznamenal, že obec mohla z rezervného fondu, kde je v súčasnosti cca 
300 000.- € vysporiadať aspoň nejaké stavebné pozemky. 
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- Mgr. Juraj Smolár sa informoval, kedy sa bude schvaľovať rozpočet obce. Starostka mu 
odpovedala, že účtovníčka obce je dlhodobo PN, ale rozpočet pripravíme k zasadnutiu OZ 

29.2.2016. Mgr. Balejčiková, hlavná kontrolórka obce povedala starostke, že rozpočet obce 
mohla spraviť aj Finančná komisia. 

 

- Pán Peter Trnka požiadal o zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí komisií. 

- Bc. Peter Holúbek informoval, že  navýšenie úväzku hlavnej kontrolórke budú najprv rokovať na 
pracovnej porade poslancov.  

  

 

Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným  
za účasť a zasadnutie ukončila.   
 

 

Zapísala: Mgr. Mária Radochová   ............................................... 

 

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                starostka obce 

 

 

Overovatelia: 

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

 

 

Mgr. Juraj Smolár            ...............................................  




