
1 

 

Z á p i s n i c a 

 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 15. 04. 2019 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

 starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur - Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef 

Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, 

Peter Vlk 

 Mgr. Iveta Balejčiková – hlavná kontrolórka obce 

 zapisovateľka Mária Zaicová 

 občania podľa prezenčnej listiny.  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová. 

Ospravedlnili sa poslanci Bc. Peter Holúbek a Mgr. Ľubica Uhrová, starostka konštatovala, že je 

prítomných sedem poslancov, takže bolo uznášania schopné.  

Mgr. Jozef Baláž navrhol doplniť zverejnený program o bod programu Navýšenie dotácie 

z rozpočtu obce pre DFS Juránek. 

Starostka obce dala hlasovať o doplnení bodu programu zasadnutia: 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

doplnenie zverejneného programu  o bod programu schválenie dotácie pre DFS Juránek. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 15.04.2019 

v nasledovnom znení: 

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. Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

5. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - Žiadosť o odkúpenie 

pozemku a zámenu pozemku 

6. Schválenie dotácie pre DFS Juránek  

7. Pošta  -     Jozef Král – Žiadosť o kúpu pozemku 

-     Viera Banášová – Žiadosť o zámenu pozemkov 

-     Martin Vyšváder – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

- Ján Radocha – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 

- Ján Šimek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

- Rudolf Vlk – Žiadosť o predaj pozemku 

- Lukáš Húšek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

- Mgr. Peter Vavrek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

- Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Do návrhovej komisie starostka navrhla Petra Vlka a Mgr. Juraja Smolára. O obsadení návrhovej 

komisie dala starostka hlasovať. 
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za členov návrhovej komisie Petra Vlka a Mgr. Juraja Smolára. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starostka určila  Mgr. Jozefa Baláža a Dušana Hudeca. Za 

schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať. 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a Dušana Hudeca. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku starostka určila Máriu Zaicovú. 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 15. apríla 2019. 

 

Uznesenie č. 59/2017 - prenájom časti parcely 1667/20 – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 

63 m2 SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. Na parc. č. 1667/20 stojí 

poškodená stodola, ktorú SPZ Poľovné združenie Borský Svätý Jur má záujem zrekonštruovať na 

skladovací priestor prikrmovacieho materiálu pre zver. 

Nakoľko Poľovné združenie do dnešného dňa nepredložilo nájomnú zmluvu starostka obce navrhla 

toto uznesenie zrušiť.  
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Uznesenie č. 120/2018 – Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - 

Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku – v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z p.č. 1026/1vo výmere 

109 m2 z p. č. 1026/4 vo výmere 28 m² a z p. č. 1019/2 vo výmere 1 m² Vilme Kovárovej, 

Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vínkovej  za cenu 1,50 €/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. 

Dňa 14.03.2019 bolo na obecný úrad doručené Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva, 

v ktorom Okresný úrad, katastrálny odbor pred povolením vkladu vyžaduje predloženie uznesenia 

obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva a podiel, v akom kupujúci 

nadobúdajú majetok.  

 

Uznesenie č. 121/2018 – Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - 

Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku – v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m² z 

p. č. 1008/1 za časť pozemku z p. č. 1019/2 Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi 

Kovárovi a Alene Vínkovej. 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.  

Dňa 14.03.2019 bolo na obecný úrad doručené Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva, 

v ktorom Okresný úrad, katastrálny odbor pred povolením vkladu vyžaduje predloženie uznesenia 

obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva a podiel, v akom zamieňajúci 

nadobúdajú majetok.  

 

Uznesenie č. 126/2018 - cena za prenájom parcely registra C č. 1667/20 – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý 

Jur sumu prenájmu parcely registra C č. 1667/20 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 63 m2 na dobu 

20 rokov vo výške 100,- € za rok. 

Nakoľko Poľovné združenie do dnešného dňa nepredložilo nájomnú zmluvu starostka obce navrhla 

toto uznesenie zrušiť.  

 

Uznesenie č. 32/2019 – program rokovania OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 04.03.2019 v nasledovnom znení: 

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 výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2018 

5. Zmena rozpočtu č. 1/2019 

6. Pošta -   Ján Katerinec a Martina Katerincová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 

7. Diskusia  

8. Záver 
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Uznesenie č. 33/2019 – schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. Jozefa 

Baláža a Dušana Hudeca. 

 

Uznesenie č. 34/2019- schválenie overovateľov 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Petra Vlka  a 

Mgr. Juraja Smolára. 

 

Uznesenie č. 35/2019 – kontrola plnenia uznesení  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie  kontrolu uznesení s tým, že v 

evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 120/2018, 121/2018 a 126/2018. 

 

Uznesenie č. 36/2019 – Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2018  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie  Správu o výsledkoch kontrol a 

kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 37/2019 – Zmena rozpočtu č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Zmenu rozpočtu č. 1/2019. 

 

Uznesenie č. 38/2019 – odpredaj pozemku Jánovi a Martine Katerincovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z parcely reg. „C“ č. 

1026/1 (vzniká nová parcela reg. „C“ č. 1026/14 – zastavaná plocha o výmere 38 m2) za cenu 1,50 

€/1m2, kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej, obidvaja bytom 908 79  Borský 

Svätý  Jur 483, ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v 

tom, že novovytvorený pozemok tvorí súčasť dvora rod. Katerincovej, vzhľadom na charakter a 

umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a 

obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 

Zmluva zatiaľ nebola predložená. 

 

OZ prijalo uznesenie: 
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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. 59/2017, 120/2018, 121/2018, 

126/2018 a 38/2019. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce navrhla zrušiť uznesenia č. 59/2017 a 126/2018,ktoré sa týkajú prenájmu a ceny za 

prenájom parcely registra C č. 1667/20 SPZ Poľovnému združeniu. Poľovné združenie nemá 

záujem o podpísanie nájomnej zmluvy. Poľovné združenie malo záujem o opravenie zhorenej 

stodoly na tejto parcele, ktorú chceli napĺňať krmivom pre zver, avšak obávajú sa, že by to mohlo 

prekážať obyvateľom IBV, ktorá je v tesnej blízkosti naplánovaná.  
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

r u š í   

 

Uznesenie č. 59/2017. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

r u š í   

 

Uznesenie č. 126/2018. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí OZ starostka obce odpovedala na všetky otázky obyvateľov obce.  

 

 

4.  Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

K uzatvoreniu zmluvy medzi obcou Borský Svätý Jur a Západoslovenskou distribučnou, a.s. na 

odber elektrickej energie pre IBV Pri ihrisku, je potrebné schváliť priznanie práva uloženia 

a užívania inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu podľa vypracovaného geometrického plánu. 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierskych sietí v rozsahu 

vymedzenom Geometrickým plánom č. 35/2019 zo dňa 22. 03. 2019 vyhotoveného firmou 9G 

s.r.o., IČO: 50147935, úradne overeného Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom pod č. 

235/2019 dňa 01. 04. 2019 na pozemkoch reg. C-KN: 

- parc. č. 1667/4 (diel č. 1) 202 m2, 

- parc. č. 14684/1 (diel č. 2) 173 m2, 

- parc. č. 14684/2 (diel č. 3) 22 m2 a (diel č. 4) 66 m2, 

- parc. č. 14692/2 (diel č. 5) 3m2, 

- parc. č. 1667/27 (diel č. 6) 223 m2, 

- parc. č.  123/9 (diel č. 7) 13m2, 

- parc. č. 123/5 (diel č. 8) 36 m2, 

- parc. č. 123/4 (diel č. 9) 39m2, 

- parc. č. 1669/9 (diel č. 10) 16 m2, 

- parc. č. 1669/8 (diel č. 11) 4m2, 

- parc. č. 1667/41 (diel č. 12) 93 m2 

v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 

  

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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5. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - Žiadosť o odkúpenie 

pozemku a zámenu pozemku 

Na zasadnutí OZ dňa 06.08.2018 bol schválený odpredaj a zámena pozemkov s rod. Kovárovou. 

Dňa 14.03.2019 bolo na obecný úrad doručené Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva 

so žiadosťou o doplnenie a schválenie spôsobu prevodu a podielov v akom kupujúci a zamieňajúci 

nadobúdajú majetok. Podľa slov starostky sú tieto zmeny zapríčinené novelou katastrálneho zákona.  

Potrebné je zrušiť uznesenia zo zasadnutia OZ konaného 06.08.2018 a prijať uznesenia, ktoré  budú 

spĺňať náležitosti uvedené v rozhodnutí o prerušení vkladu vlastníckeho práva.  

Starostka obce navrhla prijať uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

r u š í  

 

Uznesenie č. 120/2018. 

  

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

r u š í  

 

Uznesenie č. 121/2018. 

  

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



9 

 

U z n e s e n i e  č .  4 9 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

odpredaj pozemku z parcely reg. „C“ č. 1026/1, ostatná plocha,  diel 11 o výmere 41 m2, diel 12 o 

výmere 55 m2, diel 13 o výmere 11 m2, diel 14 o výmere 2 m2 a z parcely reg. „C“ č. 1026/4, 

záhrada, diel 15 o výmere 12 m2 a diel 16 o výmere 16 m2, ktoré sú spolu vo výmere 137 m2 

(z parcely reg. „C“ č. 1026/1 – 109 m2, z parcely reg. „C“ č. 1026/4 – 28 m2) Vilme Kovárovej, 

Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vínkovej za cenu 1,50 €/m2 podľa 

Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného Okresným 

úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 07.08.2017, ide v zmysle ustanovenia § 9a, 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný 

osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že na novovytvorenej parcele č. 

1008/5 stojí garáž, ktorú rod. Kovárová vlastní a pozemky tvoria súčasť dvora rod. Kovárovej, 

vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal 

záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 

Kupujúci kupujú nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu do svojho podielového 

spoluvlastníctva v nasledovných podieloch : 

Vilma Kovárová v podiele 5/8 – ín, 

Jozef Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Jaroslav Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Alena Vínková v podiele 1/8 – ina. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  5 0 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámenu z parcely reg. „E“ č. 1008, zastavaná plocha diel 1 o výmere 61 m2: vzniká novovytvorená 

parcela reg. „C“ č.1008/6 – ostatná plocha o výmere 61 m2 a z parcely reg. „E“ č. 1019/2, ostatná 

plocha sa odčleňuje diel 10 o výmere 62 m2 podľa Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného 

Petrom Bilickým, úradne overeného Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 

dňa 07.08.2017. Zamieňajúci si nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny navzájom zamieňajú 
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tak, že Zamieňajúci Obec Borský Svätý Jur sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 – ina 

pozemku parcely reg. „C“ č.1008/6 – ostatná plocha o výmere 61 m2 a Zamieňajúci - Vilma 

Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vínková sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi z 

parcely reg. „E“ č. 1019/2 odčleneného dielu 10 o výmere 62 m2 v nasledovných podieloch : 

Zamieňajúci Vilma Kovárová v podiele 5/8 – ín, 

Zamieňajúci Jozef Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Zamieňajúci Jaroslav Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Zamieňajúci Alena Vínková v podiele 1/8 – ina. 

Cena pozemku za 1m2 je 1,50 €, hodnota pozemku vo výmere 61 m2 je 91,50 €, hodnota pozemku 

vo výmere 62 m2 je 93,- €. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vínková doplatia 

1,50 € do pokladne obce Borský Svätý Jur. 

Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, 

písm. e. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že parc. reg. „C“ č. 1008/2 tvorí súčasť dvora rod. 

Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý 

pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Schválenie dotácie pre DFS Juránek  

 Starostka obce  navrhla prijať uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  5 1 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

d á v a  p r e d b e ž n ý  s ú h l a s  

 

na navýšenie dotácie v prospech DFS Juránek vo výške 2 500,- €, súčasne súhlasí s vykonaním 

zmeny rozpočtových položiek z kapitoly verejná zeleň v sume 2 500,- €. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Pošta  

Na obecný úrad bolo doručených viacero žiadostí o odkúpenie obecného pozemku, ktoré boli 

prejednané na pracovnej porade poslancov. Doteraz obec vysporiadavala odpredajom zastavané 

pozemky. Obec t. č. nemá vypracovanú smernicu ohľadom odpredaja obecných pozemkov a ani  

nie je stanovená suma za pozemky. V prípade predaja obecných pozemkov, obecné zastupiteľstvo 

musí schváliť zámer odpredaja a spôsob predaja v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. Ide o tri spôsoby 

predaja – obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba, priamy predaj. 

 

Jozef Král – Žiadosť o kúpu pozemku 

Jozef Král požiadal o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 17352 za účelom prístupovej cesty 

k jeho pozemku. Starostka uviedla, že táto parcela slúži ako prístupová cesta k iným 

nehnuteľnostiam a preto bude vhodné, aby parcela zostala majetkom obce. 

OZ prijalo uznesenie: 

U z n e s e n i e  č .  5 2 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 17352 Jozefovi Královi, bytom 908 72  Závod 482. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Viera Banášová – Žiadosť o zámenu pozemkov 

Viera Banášová spolu so žiadosťou predložila aj geometrický plán, ktorým sa parcela reg.  

E č. 1019/2 o výmere 140 m2 rozdelila na parc. č. 1019/2 o výmere 103 m2 a parc. č. 1019/29 

o výmere 37m2. P. Banášová požiadala o zámenu pozemku registra C parc. č. 4462/46 o výmere 

50m2, ktorého je vlastníčkou za pozemok parc. č. 1019/29 o výmere 37 m2, ktorého vlastníkom je 

obec Borský Svätý Jur.  

Starostka obce uviedla, že zámenou pozemkov by bol znemožnený prístup na pozemok brata p. 

Banášovej, Jána Radochu, OZ nebolo naklonené tejto zámene.  

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  5 3 / 2 0 1 9  
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

zámenu pozemkov na základe žiadosti Viery Banášovej, Topoľčianska 3203/22, 851 05  Bratislava 

– Petržalka, zo dňa 17.12.2018. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Martin Vyšváder – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

V žiadosti Martina Vyšvádera sa jedná o kúpu pozemku ako u Viery Banášovej – pozemok parc. č. 

1019/29 o výmere 37 m2. P. Vyšváder v žiadosti uviedol, , že v tesnej blízkosti uvedeného pozemku 

má trvalé bydlisko a uvedené žiada odkúpiť z dôvodu parkovania vozidla. Ide o prípad ako 

u žiadosti Viery Banášovej – odpredajom by sa znemožnil prístup na pozemok Jána Radochu, 

strýka Martina Vyšvádera.  

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  5 4 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj obecného pozemku na základe žiadosti Martina Vyšvádera, 908 79  Borský Svätý Jur 51, 

zo dňa 26.03.2019.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ján Radocha – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 
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Ján Radocha žiadal o odkúpenie pozemku ako aj žiadatelia v predchádzajúcich žiadostiach, 

predložil ten istý geometrický plán ako aj Viera Banášová. Ján Radocha uviedol, že cez tento 

pozemok je prístup na jeho doterajší pozemok č. 1019/27 a 103/2, na ktorých chce postaviť 

prístrešok pre auto a chce mať zabezpečený prístup z ulice. Starostka obce uviedla, že pán Radocha 

podal ohlásenie drobnej stavby – prístrešok pre auto,, zatiaľ nie je dôvod na predaj uvedeného 

pozemku.  

OZ prijalo uznesenie: 

U z n e s e n i e  č .  5 5 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj obecného pozemku na základe žiadosti Jána Radochu, 908 79  Borský Svätý Jur 51,  

zo dňa 09.04.2019. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Ján Šimek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Ján Šimek požiadal o odpredaj pozemku parc. č. 14796 o výmere 1 522 m2. Starostka hovorila o 

tom, že obec musí postupovať podľa zákona o majetku obcí – musí zverejniť zámer predať 

pozemok. V prípade, ak by išlo o priamy predaj musí byť vypracovaný znalecký posudok. Keď 

bude obec v budúcnosti predávať obecné pozemky na výstavbu rodinných domov túto skutočnosť 

zverejní s podmienkami na webovej stránke obce a vo vývesnej skrinke.  

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  5 6 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 14796 Jánovi Šimkovi, bytom 908 79  Borský Svätý Jur 541. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Rudolf Vlk – Žiadosť o predaj pozemku 

Rudolf Vlk požiadal o odpredaj pozemku reg. C parc. č. 432/1 o výmere 161 m2. V žiadosti uviedol, 

že časť tohto pozemku, resp. parcely  č. 432/2 vlastní a využíva ho na hospodárske účely. K tomuto 

pozemku nemá umožnený prístup z parcely č. 432/1, ktorý by som si touto cestou rád zriadil. 

Starostka uviedla, že aj v tomto prípade obec musí zverejniť zámer predať pozemok a určiť spôsob 

predaja. Nakoľko tento pozemok nebol uznaný za pozemok, ktorý by obec v budúcnosti nemohla 

využívať, OZ nebolo naklonené predaju. 

OZ prijalo uznesenie:   

 

U z n e s e n i e  č .  5 7 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 432/1 Rudolfovi Vlkovi, bytom 908 79  Borský Svätý Jur 

267. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Lukáš Húšek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Lukáš Húšek žiada odkúpenie časti pozemku parc. č. 14200, konkrétne ide o výmeru 97,5 m2. 

Lukáš Húšek je majiteľom pozemku č. 447/5, danú časť pozemku chce využívať ako vjazd 

a predzáhradku.   

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  5 8 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
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n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj časti pozemku (vo výmere 97,5 m2) z parcely reg. „C“ č. 14200 Lukášovi Húškovi, bytom 

908 80  Sekule 131. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Mgr. Peter Vavrek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Mgr. Peter Vavrek žiada odkúpenie časti pozemku parc. č. 14200, konkrétne ide o výmeru 110 m2. 

Mgr. Peter Vavrek je majiteľom pozemku č. 447/6, danú časť pozemku chce využívať ako vjazd 

a predzáhradku.   

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  5 9 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj časti pozemku (vo výmere 110 m2) z parcely reg. „C“ č. 14200 Mgr. Petrovi Vavrekovi, 

bytom 908 79  Borský Svätý Jur 793. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 5 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter 

Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Dušan Hudec, Mgr. Juraj Smolár 

 

 

Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

Peter Trnka požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 14289. Pozemok užíva 

dlhšiu dobu podľa ustanovení v nájomnej zmluve. Starostka uviedla, že Peter Trnka užíva tento 
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pozemok už viac rokov na základe nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára vždy na obdobie jeden rok, 

nakoľko tento pozemok bude v budúcnosti stavebným pozemkom. Poslanci hovorili o tom, že 

zmluva s pánom Trnkom sa môže uzatvoriť aj na päť rokov a v zmluve bude ošetrené, že v prípade 

budovania stavebných pozemkov sa zmluva ukončí aj skôr. OZ musí schváliť zámer prenajať 

pozemok. 

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  6 0 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e   

 

zámer prenechať majetok obce parc. č. 14289 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 m2 do nájmu 

žiadateľovi Petrovi Trnkovi, 908 79  Borský Svätý Jur 736. Ide o prenájom podľa zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa 

spočíva v tom, že obec t.č. pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ pozemky využíva na základe 

nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2018, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, do 28.02.2019. Žiadateľ 

chce v nájme pokračovať a pozemky naďalej využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín 

a chov včiel a hydiny. 

Výška nájomného je stanovená sumou 70,- €/ha. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Starostka obce informovala: 

 Ing. Alena Osuská z odboru sprostredkovateľský orgán pre IROP, manažérka kontroly 

verejného obstarávania na Trnavskom samosprávnom kraji poslala obci oznámenie: „Vážený 

prijímateľ, ako kontrolný subjekt implementujúci Váš schválený projekt s názvom „Zlepšenie 

technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v základnej škole v obci Borský 

svätý Jur“ si Vás dovoľujeme informovať o nedodržaní lehoty na výkon I. kontroly na 

zákazku s názvom „BSJ-3 Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou 

školou Borský Svätý Jur“  zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre IROP  Trnavského 

samosprávneho kraja (SO pre IROP TTSK). Nedodržanie lehoty na výkon kontroly zo strany 

SO pre IROP TTSK je z dôvodu neúmernej administratívnej záťaže na úrovni SO pre IROP 

TTSK, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom administratívnych kontrol predkladanej a 

doručenej dokumentácie k verejným obstarávaniam vo všetkých jej fázach. Nový 

predpokladaný termín na  vydanie návrhu správy z kontroly Vašej dokumentácie k verejnému 



17 

 

obstarávaniu v rámci I. kontroly je stanovený na 31.5.2019. Pri nedodržaní predpokladaného 

nového termínu budete opakovane informovaní a zo strany SO pre IROP TTSK bude opäť 

stanovený nový termín na vydanie návrhu správy z kontroly.  

 od minulého zasadnutia OZ prebehli výročné členské schôdze Jednoty dôchodcov, DHZ, 

prebehol Klub starostov v Senici, konal sa stolnotenisový turnaj, 

 27.3. otvárali sa obálky na multifunkčné ihrisko, komisia robila výber a t. č. je celý proces 

verejného obstarávania na kontrole na Úrade vlády SR, 

 28.3. sa konala pracovná porada poslancov, 

 29.3. sa poslanci a starostka obce zúčastnili posedenia v základnej škole pri príležitosti Dňa 

učiteľov, 

 1.4. boli spílené vyvrátené stromy nad cestou k chatám – bolo to riešené ako stav ohrozenia 

občanov a majetku, 

 1.4. do našej obce prišli na návštevu pán starosta z Kostíc s pani miesto starostkou ohľadom 

zapojenia sa do vyhlásenej výzvy cezhraničnej spolupráce. Táto výzva je zameraná na 

cyklotrasy a opravu ciest II. a III. triedy. 

 3.4. obec podala žiadosť o kolaudáciu IBV – plyn, preložka plynu a rozšírenie verejného 

osvetlenia, 

 10.4. sa konalo I. zasadnutie okrskovej volebnej komisie k voľbám do Európskeho 

parlamentu – tieto voľby sa budú konať 25. mája v základnej škole. Doteraz sa týchto volieb 

Slováci zúčastnili trikrát a vždy s najnižšou účasťou voličov v rámci Európskej únie. 

K zvýšeniu volebnej účasti má pomôcť kampaň Tentoraz idem voliť. 

 11.4. sa konalo valné zhromaždenie MAS, na ktorom sme sa dozvedeli, že po štyroch rokoch 

asi vyjdú výzvy pre obce – predpoklad vypísania prvej výzvy je mesiac máj, 

 13.4. v telocvični ZŠ sa konal amatérsky volejbalový turnaj, 

 10.4. o 18:00 hod. zasadala kultúrna komisia k spomienkovej akcii na Ruda Radiča, ktorá sa 

bude konať 27.04.2019 o 15:00 hod., 

 t. č. obec dokončuje verejné obstarávanie na spracovateľa územného plánu, 

 v 17. týždni obec začne s verejným obstarávaním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, 

 objavil sa problém s nevítanými návštevníkmi, ktorí navštevujú zberné miesto, kedy je už 

zatvorené – vyberajú odtiaľ veci a následne ich nechávajú za dedinou. Veľmi by pomohlo, ak 

by občania, ktorí takéto niečo vidia nahlásili aspoň čas, aby to bolo možné vyhľadať na 

kamerovom zázname. 

 v prípade výpadku verejného osvetlenia starostka obce poprosila, aby túto skutočnosť občania 

nahlásili priamo jej a neriešili to na Facebooku. Verejné osvetlenie by už nemalo vypadávať, 

nakoľko sa orezali stromy, ktoré by mohli spôsobovať skrat a dávali sa rozpory, aby sa drôty 

nespájali. 

 Diakonie Broumov po dvojročnej prestávke oslovila našu obec so žiadosťou o usporiadanie 

zbierky textilu a iných potrieb do domácnosti. Zvoz šatstva je naplánovaný v termíne  

3. – 7.6 2019.  

 

8. Diskusia  

- Peter Vlk hovoril o tom, že obec nebude predávať pozemky – verejné priestranstvá. Žiadosti 

o prenájom pozemku sa budú riešiť individuálne. P. Vlk sa informoval, ako pokračujú práce 

v dome smútku. Starostka uviedla, že sa začalo s vypratávaním miestnosti pre pána farára, 

no prišiel do toho pohreb, na úpravu miestnosti treba dva dni (vypratanie nábytku, 
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vymaľovanie, nasťahovanie nového nábytku), v stredu 17.04.2019 príde nový kotol do 

kuchyne kultúrneho domu, ktorého spojazdnenie bude trvať min. pol dňa, vo štvrtok 

18.04.2019 začínajú Veľkonočné sviatky a to už nie je vhodný termín. Starostka uviedla, že 

by sa to mohlo urobiť v týždni po Veľkej noci, avšak pracovníci obce chcú napúšťať 

fontánu. Ozvučenie sa bude riešiť s Dušanom Hudecom. Marta Hromkovičová uviedla, že 

sa pracovníci môžu rozdeliť.  

- Zuzana Obernauerová sa informovala ohľadom zmluvy na festival Rock Fest v autokempe 

Tomky, aký postoj zaujali organizátori ohľadom pozemkov v autokempe. Starostka uviedla, 

že zmluva je pripravená, rieši sa výmena ističa – p. Polák, organizátor festivalu by mal 

uhradiť aj túto výmenu, predpokladaný náklad predstavuje 400,- €, obec bude prenajímať 

len svoje pozemky.  

- Zuzana Obernauerová sa ďalej zaujímala aké budú náklady na podujatie Spomienky na 

Ruda Radiča a z čoho pôjdu tieto výdavky. Náklady predstavujú sumu 700,- € pre DFS 

Vienok, ozvučenie 330,- € plus občerstvenie. Zuzana Obernauerová hovorila o tom, že 

v obci aj na okolí sú funkčné súbory, 700,- € za 20 min. vystúpenie je veľa. Starostka 

hovorila o tom, že príde aj dcéra Dr. Pavla Blahu s dcérou a vystúpi so spomienkami na 

svojho otca. Pán Rastislav Droppa poznamenal, že sa skôr mala prezentovať miestne súbory. 

Marta Hromkovičová sa pýtala, či sa nedali spojiť akcie Spomienky na Ruda Radiča 

a Krojované slávnosti. Starostka hovorila o tom, že na prvom zasadnutí kultúrnej komisie sa 

stanovili termíny a všetkým takého usporiadanie vyhovovalo.  

- Peter Trnka sa pýtal, či bude ohľadom vecného bremena na IBV Pri Halešoch so 

Západoslovenkou distribučnou podpísaná zmluva. Starostka uviedla, že k uzatvoreniu 

zmluvy je potrebné zriadenie vecného bremena. Posunulo sa rokovanie ohľadom 

odovzdávky elektrifikácie V tejto IBV sa budovali inžinierske siete (plyn, voda, verejné 

osvetlenie), elektrinu budú budovať elektrikári vo vlastnej réžii. Peter Trnka sa zaujímal, či 

vybudovanie plynu, vody bude nejako refundované. Starostka uviedla, že nič z toho 

refundované nebude, spoločnosti to preberú zadarmo. Pán Droppa sa vyjadril, že v prípade, 

ak sa niečo buduje v novej lokalite, úplne od začiatku vtedy to spoločnosti vodárni aj 

plynární berú– nechcú prevziať, čo si vybudovali obce samé. Starostka uviedla, že obec 

musela pristúpiť na podmienky spomínaných spoločností.  

- Juraj Smolár sa informoval v akom štádiu je pasport dopravného značenia. Starostka 

uviedla, že pripomienky Bc. Pavlíka rieši Ing. Vachaja.  

- Marta Hromkovičová sa informovala za lyžiny do kultúrneho domu. Starostka uviedla, že 

pánovi Macejkovi sa ohľadom tohto stále pripomína. Ďalej Marta Hromkovičová hovorila o 

tom, že p. Vlk dňa 20.2.2019 poslal na obec cenovú ponuku ohľadom vývozu septiku 

a 12.3.2019 mu bolo odpovedané, že bude výberové konanie. Starostka uviedla, že na 

výberové konanie sa stanoví termín, na pracovnej porade k tejto téme poslanci môžu 

vyjadriť svoj názor. 

- Juraj Smolár sa ďalej informoval kedy išlo na kontrolu verejné obstarávanie ohľadom 

multifunkčného ihriska a poďakoval za osadenie dopravných zrkadiel.  Starostka uviedla, že 

sa kontroluje celý proces verejného obstarávania a na kontrolu to odišlo dňa 12.04.2019. 

- Eduard Rozbora poukázal na zanesenú kanalizáciu na splaškovú vodu smerom od družstva. 

Starostka uviedla, že túto situáciu preverí. 

- Marta Hromkovičová poukázala na vysypané betónové dielce pri sadoch. Starostka uviedla, 

že ide o pozemok poľnohospodárskeho družstva Kúty. Ďalej sa Marta Hromkovičová 

informovala, komu sa prenajíma stolárska dielňa na Húškoch a či sa odviezli kopy zeminy 
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na križovatke na Tomkoch. Starostka odpovedala, že budova školy na Húškoch sa prenajíma 

pánovi Prelcovi, zrovnanie terénu na Tomkoch je v pláne. 

- Pán Rastislav Droppa hovoril o tom, že čo sa týka autodielne, ktorú spomínal na minulom 

zasadnutí OZ, tak v tejto veci podal podnet na iné orgány. Juraj Smolár ako predseda 

verejného poriadku a požiarnej ochrany uviedol, že sa mu dostal spis z polície zo Šaštína 

a nepredpokladá, že je to priestupok, ktorý by mala riešiť obec, ale v zmysle trestného 

zákona ho má odstúpiť kriminálnej polícii do Senice. 

- Pán Molnár sa pýtal ako sa bude riešiť jeho oznámenie ohľadom usmrtenia jeho psa psom 

pána Pavla Planku. Juraj Smolár uviedol, že túto situáciu prešetrí.  

- Pán Ján Radocha sa pýtal, či pozemok, na ktorý podal žiadosť o odkúpenie je možné dostať 

do prenájmu. Starostka uviedla, že OZ zamietlo predaj tohto obecného pozemku, že si p. 

Radocha podal ohlásenie drobnej stavby na prístrešok na auto na svojom pozemku  a na svoj 

pozemok sa p. Radocha dostane. 

- Ing. Katarína Vlková sa informovala z akého dôvodu boli vyrúbané stromy pred kultúrnym 

domom, či nešlo o zámer ohľadom pozemku za stromami. Starostka uviedla, že stromy boli 

napadnuté, z toho dôvodu boli odstránené. 

- Pán Molnár sa pýtal na nerovnú cestu pri dome súp. č. 190. Starostka obce hovorila o tom, 

že obec postupne rekonštruuje cesty, potrebuje sa viacej financií aj času - v tomto roku veľa 

financií na rekonštrukciu ciest nie je. 

- Pán Rastislav Droppa poukázal na skládku stavebného materiálu vedľa domu súp. č. 188. 

Starostka uviedla, že majiteľ domu prisľúbil, že do Veľkej noci materiál odstráni. Ďalej 

hovoril o ďalších skládkach v obci. 
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila.  

 

 

Zapísala: Mária Zaicová    ............................................... 
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