Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. 12. 2018
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)
- zapisovateľka Mária Zaicová
- predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mária Zaicová
- kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková
- občania podľa prezenčnej listiny

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová. Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci, takže toto zasadnutie bolo
uznášania schopné.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila za zapisovateľku zápisnice p. Máriu Zaicovú a za overovateľov
zápisnice Mgr. Juraja Smolára a p. Petra Vlka.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Mária Zaicová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Novozvolená starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce a Mária Zaicová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie jej odovzdala
osvedčenie o zvolení za starostku obce.
e) Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub starostke
obce. Mária Zaicová im odovzdala osvedčenia o zvolení.
f) Vystúpenie novozvolenej starostky
Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce vystúpila s príhovorom k poslancom
a k občanom. Starostka vo svojom príhovore spomínala na začiatky vo funkcii starostky, chuť
poslancov pracovať, vymenovala najväčšie investičné akcie za 12 rokov. Spomenula aj oblasť
kultúry a športu, sociálnu oblasť, pozemkové úpravy. Oboznámila prítomných
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s rozpracovanými akciami aj s potrebami, ktoré treba urobiť, aby obec mohla bezproblémovo
fungovať. Spomenula. Že obec sa bude naďalej uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov
a šetriť vlastné prostriedky, poukázala na povinnosť pracovať v prospech obce a občanov,
vzájomnú spoluprácu a poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva, občanom
a spoločným organizáciám za pomoc obci.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová prečítala program ustanovujúceho zasadnutia
OZ:
1. Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvolenej starostky,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostky obce.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
4. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
5. Určenie zástupcu starostky obce.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.
8. Určenie platu starostke obce.
9. Diskusia.
10. Záver.
U z n e s e n i e č . 1 / 2 0 1 8
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure,
konaného 04.12.2018.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. musí OZ poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť rokovania OZ v prípadoch, ktoré tento zákon určuje.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 2 / 2 0 1 8
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
poveruje
poslanca Mgr. Juraja Smolára zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Juraj Smolár

4. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.
1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Starostka obce podľa zákona o rodine č. 36/2005 Zb. navrhla za sobášiacich
Mgr. Ľubicu Uhrovú, Petra Vlka a Martu Hromkovičovú. Starostka obce je sobášiacou podľa
zákona.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 3 / 2 0 1 8
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure,
zmysle §4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
poveruje
sobášením poslancov Mgr. Ľubicu Uhrovú, Petra Vlka a Martu Hromkovičovú.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
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Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Určenie zástupcu starostky obce
Starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová určila za svojho zástupcu Mgr. Ľubicu
Uhrovú.

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starostka obce uviedla, že podľa Štatútu obce Borský Svätý Jur má obec zriadené
komisie pri obecnom zastupiteľstve:
- komisiu verejného poriadku a požiarnej ochrany,
- komisiu výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja,
- komisiu finančnú a správy obecného majetku,
- komisiu školstva, kultúry a športu,
- komisiu zdravotnú a sociálnej starostlivosti.
U z n e s e n i e č . 4 / 2 0 1 8 - A
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za predsedu komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany
volí
Mgr. Juraja Smolára
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Juraj Smolár

U z n e s e n i e č . 4 / 2 0 1 8 - B
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za členov komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany
volí
Dušana Hudeca
Martu Hromkovičovú
Petra Trnku
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Pavla Planku
Rudolfa Hrnčiara

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Mgr.
Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Dušan Hudec
U z n e s e n i e č . 5 / 2 0 1 8 - A
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za predsedu komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
volí
Petra Vlka
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č . 5 / 2 0 1 8 - B
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za členov komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
volí
Ing. Jozefa Koštiala
Ing. Jozefa Kadlica
Martu Hromkovičovú
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
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Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č . 6 / 2 0 1 8 - A
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku
volí
Bc. Petra Holúbka
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č . 6 / 2 0 1 8 - B
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za členov komisie finančnej a správy obecného majetku
volí
Bc. Máriu Fačkovcovú
Mgr. Jozefa Baláža
Ing. Katarínu Vlkovú
Petra Trnku
Bc. Ivetu Kollárovú
Ing. Milana Fabuša
Ing. Martinu Macejkovú

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č . 7 / 2 0 1 8 - A
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za predsedu komisie školstva, kultúry a športu
volí
Mgr. Ľubicu Uhrovú
6

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č . 8 / 2 0 1 8 - A
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za predsedu komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
volí
Mgr. Zuzanu Obernauerovú
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č . 8 / 2 0 1 8 - B
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
za členov komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
volí
Evu Dobiašovú
Mgr. Juraja Smolára
Martu Hromkovičovú
Libušu Celláryovú
Richarda Celláryho
Máriu Zaicovú
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a
voľba jej členov
Podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov musí OZ schváliť komisiu na ochranu verejného záujmu, v ktorej by
mali byť zastúpení poslanci z politických strán a nezávislí poslanci. Starostka navrhla
poslancov do komisie:
Mgr. Branislav Baláž – KDH
Dušan Hudec – nezávislý kandidát
Mgr. Ľubica Uhrová – nezávislá kandidátka
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 9 / 2 0 1 8
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica Uhrová
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Určenie platu starostke obce
Starostka obce oboznámila OZ so zákonom č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Poslankyňa Bc. Iveta
Kollárová navrhla zvýšenie základného platu o 20 %. Výpočet tvorí prílohu zápisnice.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e č . 1 0 / 2 0 1 8
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostke obce
Mgr. Anne Kratochvílovej vo výške 2 098,80 €, zvýšenie minimálneho platu o 20 %.

Hlasovanie
Prítomní: 9
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 7
Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 1
Marta Hromkovičová
Zdržal sa: 1
Mgr. Branislav Baláž
U z n e s e n i e č . 1 1 / 2 0 1 8
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostke Mgr. Anne Kratochvílovej za nevyčerpanú dovolenku:
· za rok 2017 v rozsahu 3 dni
· za rok 2018 v rozsahu 27,5 dní
Spolu:
30,5 dní
Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku:
•
celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 30,5 dní
•
počet hodín za deň: 7,5 hod.
•
priemerný hodinový plat: 14,341 eur/hod.
•
preplatená náhrada: 30,5 x 7,5 x 14,341 = 3.280,50 eur
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan
Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Juraj Smolár,
Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 1
Marta Hromkovičová
Zdržal sa: 1
Mgr. Zuzana Obernauerová

9. Diskusia
Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka obce, pogratulovala starostke obce
a poslancom obce k zvoleniu.
- O slovo požiadala pani Elena Kadlicová:
„Dobrý večer, chcem tu povedať pár slov ako občan tejto obce, ktorý chodí k voľbám,
ktorý vám dal hlas. Teda na 98 percent sa môj tip splnil, čo už, nič nie je dokonalé, ani
my, ani svet okolo nás. Dovolím si tu predniesť nejakú úvahu na život v našej obci, očami
obyčajného človeka, postrehy z predchádzajúcich volebných období, ako plynul život, čo
nám dal, čo nám vzal, v čo dúfam na začiatku novej éry, s novým zastupiteľstvom.
Ospravedlňujem sa, že budem čítať, nie som rodený rečník, i keď slohy som mala rada na
-
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škole, mala som výborných učiteľov. Boli to „ Páni učitelia s veľkým P“, ako je napríklad
p. učiteľ Baláž starší, ktorý tu je a je dodnes pán učiteľ. P. učiteľka Šimková, Dérerová,
Abelová, Šiška, Ehrenberger, p. učiteľka Pribišová a ďalší. Urobím tu nahlas taký audit
pohľadom bežného občana, budem hovoriť ako si myslím, keďže už pár rokov máme tú
demokraciu, čerpala som veľa zo života v obci, zo vzhliadnutia obecných zastupiteľstiev,
z predvolebných plagátov kandidátov na starostu obce a poslancov a v neposlednom rade
z bežného zdroja každej obce, to je „ jedna tetka povidali“. Budem sa vyjadrovať, tak ako
si myslím, ako cítim, nečakám žiadnu odpoveď, keďže nekladiem otázku, len si tu tak
nahlas spravím takú malú úvahu .
Teraz si niekto v duchu povie, čo by sme ju tu počúvali, nech si ide uvažovať inde, no
myslím, že už tu boli iní rečníci - jemne povedané podivíni a dostali priestor, a dosť dlhý
priestor, až sa zdalo, že sa to nonstop deje na objednávku, aby sa následne ukončila
diskusia a tým aj zastupiteľstvo.
Máme nových poslancov a ja uvažujem či vôbec vedia do čeho lezú, či sú pripravení na boj
s veterným mlynom, čo od toho očakávajú.
Uvažujem, čo taká Marta, je pripravená na to, že sa spýta, tak čo, pani starostka, čo ten
8. tis. schodok, už sa našiel ? Pani starostka odpovie, aký schodok, čo za schodok, on
určite niekde zaznačený je, peniaze nikde nechýbajú, nadýchne sa a povie a čo ty sa furt
vypytuješ, ty len škodíš obci, ždáraš do všetkého, len chceš vedieť jak sa hospodári. My
máme síce kemp ne - kemp a krabičku , kde sa dávajú peniaze, ale však si počula od pani
kontrolórky, čo nie je zakázané zákonom je dovolené, čo stále a aby si vedela ten tvoj
muž huláka s tou motorkou na celú dedinu a smradu je po ňom všade.
A Zuzka bude mať odvahu sa ešte spýtať, ako je to možné, že žumpár vie presné čísla
z faktúr, keď pani starostka povedala, že ani úradníčky poriadne všetky faktúry nevidia,
však ani poslanci nedostanú k nahliadnutiu dokumenty , to sa im napíše taký elegantný list
od právnika a je vybavené . A Zuzka max dostane odpoveď, ty čo sa pýtaš, však ty si sa
viezla do Paríža na zlatom kočiari a vychľastali ste tam celú Seinu.
Dám ďalší príklad ako to tu funguje :
Bývalý poslanec Šimon - česť jeho pamiatke, okrem iných prínosných vecí, čo urobil pre
obec, upozornil na nelegálnu popolnicu p. Prevajovej a odvoz odpadu obecným autom
zamestnancami obce. Upozornil na to viac krát, prvý krát október, potom november
a ajhľa, kam sa to zvrtlo, keby sa aspoň raz starostka postavila čelom k problému a dala
odpoveď hodnú verejného nestranného činiteľa.
Od pani starostky sa na počiatku dozvedel, že nik v obci nemôže mať čiernu popolnicu 240
l, lebo tieto sa vymieňali za modré, tým pádom nám vychádza, že čierna popolnica je
nelegálna, určite vyradená, inak by musela chýbať v majetku obce, ale keď nevieme kde je
8.000 eur schodku , tak taká popolnica predsa nehrá rolu. Zároveň si s ňou dáva vyvážať
aj malú modrú popolnicu, ktorú si platí, to nebudeme spochybňovať.
Nebolo to raz, ani dvakrát, nebolo to len v čase padania lístia, čo tu bolo tak dojemne
zdôrazňované, je to viac rokov a pravidelne, ako aj občasná výpomoc obce v podobe
vývozu záhradného odpadu obecným autom. Všetko je zdokumentované. Prvý krát, keď
Šimon na to upozornil, p. Prevajová už mala nachystané obidve popolnice na vývoz na
ulici, boli až po vrch, dokonca ani zatvoriť sa nedali, takže toho odpadu z toho Lamaču
mala asi viac, ako len umývadlo. Ľudia, keď budete potrebovať niečo odviesť na zberný
dvor, najprv to ponúknite ako dar obci a máte po starostiach, oni Vám to tam odvezú .
Pointa tohto dňa ešte príde, po echu, ktoré dostala od niekoho, že bolo upozornené na
popolnicu, tak večer okolo pol desiatej večer v nočnej košeli roznášala odpadky po
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susedoch, do a vedľa popolníc, nič sa jej nesypalo, pekne v mechoch, niečo šupla
Matejovičom, niečo Kopčom, existujú fotky, ale keďže ide o chúlostivé fotky nebudem ich
zverejňovať, nie je to nič pre maloletých a slabšie povahy.
V ďalšom kole keď čakal odpoveď, písomnú, lebo už všetky riadne zastupiteľstva prebehli,
tak bolo zvolané mimoriadne, až by sa zdalo, že len pomaly za účelom danej veci, tak sa
dočkal prejavu starostky a to asi tým štýlom, že Prevajová síce má darovanú popolnicu,
alebo zabudla ju odovzdať kus za kus? Ale nevyváža ju, naberá ju, aby ju potom mohla
premiestniť z veľkej do malej, lebo jej vyvážajú len malú, ona sa stará o blaho obecného
priestranstva. A potom to prišlo, tá pravá správna odpoveď, kam to chceme smerovať, ale
tvoji rodičia škodia, pália na svojom pozemku a celá obec sa dusí z toho smradu. No my
blbci sme nevedeli, že môžeme mám prekladaciu darovanú popolnicu, lebo to sprosté lístie
padá aj nám pred dom a za bránu, aj my udržujeme,teda my bezplatne obecné
priestranstvo. My teda nemáme také špeciálne zábrany na bráne, to sprosté lístie
likvidujeme odvozom do dvora a zapálením ohníka.
Dám taký modulový príklad. Pán Radič, ktorý si tiež rád ten ohník urobí, v záhradách
ktoré spravuje, snáď mi odpustí, že som si ho zobrala do huby, lepšieho človeka nepoznám,
on je múdry človek a pochopí to, teda keby on, upozornil na nelegálnu popolnicu,dajme
tomu pani Kopčovej, čo by sa stalo? Kto by bol obeť a kto útočník? Dostala by aj pani
Kopčová echo, aby išla schovať rýchlo popolnicu? Obťažujúci dym ide z dvora Marky,
ide Janovi, Vilovi alebo Bertíkovi, Štefani, Jarine, ide aj Mišovi aj Stanovi, ide aj mne,
nikdy som to nepopierala. Nebolo to po prvý raz proti mne použité /na každom
predvolebnom mítingu starostky /, ako odpoveď na otázky na telo, ale ja to aspoň priznám,
len stále neviem nájsť dôvod ,prečo len môj dym je škodlivý pre obec. Komu všetkému ide
dym z pozemku, tak sa dostaneme možno k číslo 100 – 150, v zime sa tak okolo 5 hodiny
nedá vonku ani po dýchnuť a kto má popolnicu na čierno, tam sa dostaneme k číslu 1.
Komu ide dym z pozemku už v akejkoľvek forme, či už je to čárske uhlie, hákáčové drevo,
lístie či zelina alebo kategória „paliči orechového lístia“, teda takých by veľa nebolo,
lebo každý blb vie, že orechové lístie nehorí, to sprostý sedlák nerobí, to môže páliť len
múdry paštekár, tak keď každý dostane pokutu, tak ja budem rada medzi nimi. Zaplatím
ju, tak ako ju zaplatí aj tá jedna jediná, čo roky neplatila za 240l popolnicu.
Celá vec tu bola prezentovaná ako osobný útok, dokonca Šimon tu bol označený čo
všetkým škodí, uráža slovom zlodeji obecných peňazí. No je ešte mladý, priamy, on sa ešte
nenaučil nazývať veci skryto. Mal povedať „žaby na prameni alebo vycicávači“. Dokonca
tu spomenula p. Prevajová, že je to smutné, že sú rodina a on ždára . Neviem teda, aká
je Šimon Prevajovej rodina, ale mám oveľa menej rokov ako Prevajová, tak ona asi
najlepšie vie aké a ku komu má vzťahy v dedine a kam siahajú a ako hlboko.
Ale posuniem sa, od smradu z pálenia, k smradu z fekálií, čo nám zamorujú okolie obce.
Roky sa tu skloňuje slovo kanalizácia, roky sa to hádže do autu, vždy pri voľbách je to
najčastejšie skloňované slovo, ale kam sme sa dostali, nikam, len tam, že sa brodíme
výkalmi. Keď sa povedalo vozme to do čističky, argument bol hneď na svete, ale
zdvihneme taxu za vývoz, logicky áno, ale dokedy sa to bude tolerovať, dokedy to bude len
nedosiahnuteľný holub na streche. Pred mesiacom bola na zastupiteľstve na túto tému
búrlivá debata, kde skončila, že poslanci sa nevedia na ničom dohodnúť - Jány verzus
vlastná čistička, projekty , peniaze, možnosti, nevôľa, nezáujem. Prečo si teda nenajmeme
firmu, ktorá to za nás vybaví, poradí, usmerní. Keď môžeme platiť ročne desaťtisíc eur za
právnické služby, môžeme si najať firmu za také isté peniaze, ktorá to za nás vyrieši, stále
sa uhlodáva z peňazí, ktoré by mohli byť na kanalizáciu. Však si zoberme pôžičku,
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nebudeme ani prví ani poslední. Dilema či vlastná čistička či napojenie na Jány, zrazu
Sekule nemajú vysporiadané pozemky, teda čo nám to budú prenášať cez Sekule vtáci?
Chodník na stanicu nemôže byť, ale ťahať kanalizáciu cez cudzie už môžeme? Kapacita
čističky je už vypätá, tak prečo to tlačíme tam, nepočítame s tým, že sa budeme
rozširovať? Mladí si tu chcú zakladať domov, alebo, však mladí nech idú kade ľahšie?
Aké chceme stále budovať turistické chodníky po obci, čo im budeme ukazovať, tie potoky
močovky, čo sa valia po povrchu , lebo zem už je tak nasiaknutá nimi, že už sa nemajú kde
ukladať. Neupravené cesty okolo obce, zaliate smradľavými výkalmi. Aká pešia turistika tu
môže byť, ako si môžu ľudia vyjsť z dediny, keď nemajú únikovú cestu, všetko zarastené,
neupravené, aha len cesta k hliníku, tá je upravená. Inak okolie obce hrôza, des.
Z predvolebného plagátu jednej poslankyne sme sa dozvedeli, že chce vrátiť našim lesom
život, hm zaujímavá myšlienka. Ako to bude vyzerať, to bude každú sobotu vysádzať
v okolí stromčeky? Čo keby tak pár zasadila pri tej nezmyselnej fontáne, bez ktorej
vybudovania by sme hravo žili aj tak. Čo keby vybrala pár dlažobných kociek a zasadila
tam pár borovíc. Nech by ten rínek či trhovisko by sa konečne vrátilo tam, kam by malo
smerovať, k prírode a pohode, oddychu a nie mať červené námestie, studenú plochu bez
života. Roky sa pýtam,koľko nás stoja ročné náklady na fontánu, ani raz som nedostala
žiadnu odpoveď.
Ako chceme robiť chodníky, cesty ,záhony, keď si nevyriešime základné.
Sociálna politika - starať sa o starých, nevládnych. Boli časy, keď pani starostka povedala,
„načo by nám bol domov pre seniorov, nech sa deti postarajú o rodičov“. Nik nežiada
o služby tohto charakteru a ajhľa dnes máme opatrovateľky, chceme domov, prečo? Lebo
vyšiel zákon, že obec musí zabezpečiť opatrovateľské služby. Domov pre seniorov, keď
sme navrhli kúpme dom, tak nebola vôľa. Kedy ho chceme vybudovať? Keď už tu nebude
nik žiť? Lebo seniori musia chodiť umierať do okolitých obcí a miest. Mladým bolo
doporučené, že majú ísť stavať do Jánov, kupujte si od súkromníkov, že obecné pozemky
nie sú a skoro nebudú lebo sa sceľuje.
Stále sme čakali na zámenu pozemkov, prebehla a zisťujeme, že sa robila len účelovo, robí
sa nový územný plán. Je k pobaveniu ako to zas prebieha, keď ani taký poslanec nemôže
od samého začiatku byť súčasť tohto projektu. Robila sa zámena a nedoriešili sa výmeny
pozemkov, aby pozemky, ktoré majú súkromného majiteľa neohrozovali verejný záujem.
Aktivity a organizácie v obci. Pamätám si na tie časy keď pani starostka nechcela dať ani
korunu organizáciám, teda klub dôchodcov, tí to majú dobré, tí sú v cajchu od začiatku,
veď sa jedná o najväčšiu volebnú skupinu v dedine. Takí futbalisti sa nažobrali, dokonca
to bolo prezentované, že majú bordel v účtovníctve, a teraz, aká je zo starostky fanynka
futbalu pred každými voľbami. Boli časy, keď sa riaditeľka školy a zástupca mesiac čo
mesiac hádali za peniaze, čo zo zákona patrili škole . Padli tu vtedy aj také slová z publika
na adresu Aleny Olšovskej ,“ty co tu hubu rozčapuješ, nejsi ani juranka, táhni odkiaľ si
prišla“, našťastie zostala a máme jednu z najkrajších škôl v okrese, keď nie ďalej, tam
aspoň tie peniaze sú vidieť, že neboli len tak pohodené, že niečo pekné zostane po ich
robote. To sa teda nedá povedať o našom kulturáku, ale zas teda máme najväčšie ružové
bombarďáky na okolí. To už nehovorím o brooklyne, ktorý nám tu vyrástol. Keď sa zdvihla
vlna kritiky na typ stavby bytovky, čo sa aj potvrdilo.Tichý úžas ísť do bytu s papierovými
dverami hneď z cesty. A na umiestnenie ku kulturáku, čím sme si vlastne zničili ešte
jednu z mála zelených plôch v dedine, bolo povedané, „Čo sa ozývate, môžeme vám to
postaviť dolu v parku a budete mať“. Škoda, nemuseli sme mať dnes problém s popolnicou
a pálením lístia z parku. Hasiči, teraz ideme robiť opravu hasičskej zbrojnice, prečo sme
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ju nerobili, keď boli výzvy na hasične? Vtedy každá vieska robila opravy, len my néé,
netreba, my ju budeme robiť až nás to bude stáť o veľa viac ako predtým. Kde je teda to
hospodárenie. Zberný dvor, ja keď počujem slovo výzva, tak začínam mať mrákoty. Máme
zberný dvor, stačí na naše účele momentálne, tak načo mrhať peniazmi, ktoré aj tak
nemáme. Ale, veď je to len päť percent, desať, dvadsať spoluúčasť. Ale keby sme hovorili
v konkrétnych číslach, tak sa nám panenky prevrátia, takto na tú kanalizáciu nebudeme
mať nikdy. Poďme ďalej ...
Juránek, och to bolo rečí, pri zakladaní . Jaký folklór, tu nikdy taká tradícia nebola, jaký
súbor, v Gajaroch je súbor, tradícia,ale tady, od začiatku sa dostali na druhý breh a keby
ich pod krídla nezobrala riaditeľka školy Olšovská, tak možno by boli zabití v lufte. A dnes
sa budeme pýšiť Juránek a starostka obce, Juránek a Obec Borský Svätý Jur poriada...
Jurský kroj, zrazu sme objavili aj tradície, dokonca aj jurský kroj, o ktorom sme roky ani
nechyrovali. Juránek je dnes jeden z výstavných artiklov, ktoré nás reprezentujú v okolí
a dokonca aj vo svete. V nedeľu som videla ich divadlo, klobúk dolu a obdiv, kus roboty
a hlavne radosť detí, radosť rodičov detí, nás všetkých, čo sme tam boli. A aj mnohí sme si
z toho našli aktuálnu myšlienku pre nás „ moje kráľovstvo“, prečo sa to tak divne nazýva.
Nie je to náhodou tak trochu aj o nás, „moje kráľovstvo“, kde sa nepripúšťa vlastná
myšlienka, názor. Podnet sa berie ako urážka, pichanie a osočovanie.
Máme nových poslancov a staronových, aby som na nich nezabudla, ktorí mali plno
ideálov na papieri, najčastejšie sa opakovalo - kanalizácia, zeleň, seniori, mládež, šport,
hospodárenie. Ale ako to chcú dosiahnuť, keď pani starostka tesne pred voľbami na
zastupiteľstve povedala „že pre ňu je viac poslanec čo za štyri roky nič nepovie ako ten čo
stále do niečoho ždára, niečoho sa dožaduje“. Ako to budú noví poslanci riešiť, budú
bohumilí a pani starostke alebo vložia hlavu do piesku, alebo sa budú za nás biť aj za
cenu, že budú škodiť a budú vygumovaní ako tu bol označený rebelujúci Šimon. Ja, ako
občan, ktorého ma zastupoval vo verejných veciach a aj ako matka som pyšná, že sa
nedal odradiť a že aj za takúto cenu to robil. Dokázal dovidieť na ten studený trón, čo sa tu
postavil, z ktorého už nie je vidieť ani naľavo ani napravo, kde je to srdce a rozum, ktorý je
mottom na predvolebnom plagáte zvolenej starostky, srdcom pre občana, rozumom pre
obec, pre ktorého občana, pre ktorú obec. Keď na otázku, prečo sa neobnovia pohrebné
omše v dome smútku bolo odpovedané , „máme tam kosačky, kde by sme ich dali“. Pán
Smolár odpovedal, „teda ľudia nechcú?“ A starostka pohŕdavo odpovie, „ale chcú čo by
nechceli, jasné že chcú“. A v duchu si povedala, ale ja nechcem. Aby sa za rok a pol
nevyriešilo zaparkovanie kosačiek? Kde bolo to srdce a ten rozum, keď občania boli
zasunutí za kosačky? Na otázku Šimona či sú kosačky viac ako ľudia, odpoveď znela , „ale
aj kosačky sú obecný majetok a musíme sa o ne starať“. Hm, odpoveď, ktorá až zamrazí.
Kosačky sú viac ako fakt, že sme mali jednu jedinú vec, ktorú nám každý na okolí závidel
a my nie sme schopní urobiť maximum preto, aby sme to vrátili späť. Nie preto, že poslanci
nechcú, nezaujímajú sa. Po vzhliadnutí toho zasadnutia, ja sama som obehala
p. farára, člena komisie, p. Holúbek, pre dopátranie pravdy, lebo ma to vytočili do
obrátok. Ale zistila som len egoistický postoj, ješitnosť a farizejstvo na úkor náš všetkých či
kresťanov alebo pohanov, lebo po smrti sme si všetci rovní .
Prečo máme behať ako zajace hore dole po dedine? Veď je to tak nedôstojné, aj voči
zosnulému aj voči všetkým zúčastnením.
Na záver mojej úvahy chcem vysloviť nádej a vieru, že konečne to „moje kráľovstvo“, bude
aj naše, kde budeme radi žiť a zanecháme pre tých, čo prídu po nás niečo pekné, prečo tu
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majú zostať žiť, budovať si domov, vychovávať svoje deti a dôstojne dožiť a byť pyšní na
to že sú Jurané.
Ďakujem za pozornosť.“

9. Záver
Po ukončení diskusie starostka poďakovala prítomným za účasť, pozvala prítomným
na vianočné trhy, ktoré sa budú konať 8. decembra a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mária Zaicová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Juraj Smolár

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

Peter Vlk

...............................................
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Prílohy

Výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som Vás informovala o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy v obci Borský Svätý Jur.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra 2018.
V týchto voľbách si občania volili starostov obcí a poslancov do obecného
zastupiteľstva.
V našej obci bol celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov 1 313.
Volieb sa zúčastnilo 699 voličov, t.j. 53,24 %. Počet platných hlasovacích
lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 692, počet platných
hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 679.

Za starostku obce bola zvolená Anna Kratochvílová, získala 455 hlasov.

Do obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure boli zvolení:
1. Peter Holúbek, nezávislý kandidát – 397 hlasov
2. Juraj Smolár, nezávislý kandidát – 349 hlasov
3. Dušan Hudec, nezávislý kandidát – 334 hlasov
4. Zuzana Obernauerová, nezávislá kandidátka – 321 hlasov
5. Ľubica Uhrová, nezávislá kandidátka – 307 hlasov
6. Branislav Baláž, KDH – 304 hlasov
7. Peter Vlk, nezávislý kandidát – 284 hlasov
8. Jozef Baláž, KDH – 269 hlasov
9. Marta Hromkovičová, nezávislá kandidátka – 264 hlasov
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva
v Borskom Svätom Jure, sú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov.

Záverom mi dovoľte, aby som v mene celej volebnej komisie pani
starostke a zvoleným poslancom zablahoželala a popriala veľa pracovných
úspechov.
Teraz poprosím starostku obce, aby zložila zákonom predpísaný sľub.
Odovzdám osvedčenie o zvolení
Starostka obce vyzve poslancov, aby zložili sľub, ja im ho dám podpísať a odovzdám
osvedčenie

