Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 21. 01. 2019 o 18.00 h
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)
- Mgr. Iveta Balejčiková – hlavná kontrolórka obce
- zapisovateľka Mária Zaicová
- občania podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová,
konštatovala, že je prítomných deväť poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka obce doplnila program o bod č. 6 dala hlasovať o programe zasadnutia:
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 21.01.2019
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. Žiadosť o NFP s názvom „WiFi pre Teba“ - schválenie
5. Komunitný plán sociálnych služieb obec Borský Svätý Jur 2016 – 2023 – aktualizácia č. 1
6. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
7. Pošta
- DFS Juránek – Žiadosť o zrušenie platby za el. energiu
- Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia
a prenájom autokempu
- Ján Katerinec a Martina Katerincová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného
pozemku
8. Diskusia
9. Záver

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: 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

Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Branislava Baláža a Bc. Petra Holúbka. O obsadení
návrhovej komisie dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za členov návrhovej komisie Mgr. Branislava Baláža a 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
Za overovateľov zápisnice starostka určila Mgr. Zuzanu Obernauerovú a p. Martu
Hromkovičovú.
Za schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Zuzanu Obernauerovú 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
Za: 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
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 21. januára 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.
Zmluva s Poľovným združením Borský Svätý Jur ešte nie je podpísaná.
Uznesenie č. 105/2018 – odpredaj pozemku p. Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej – splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. registra C č. 432/2
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 žiadateľom Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej, obaja
bytom 908 79 Borský Svätý Jur 267 za cenu 1,50 €/1m2. Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, písm. e. Dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že časť tohto pozemku p. Vlk využíva na hospodársky účel, 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.
Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností. Kúpna zmluva bola podpísaná 31.07.2018, návrh na vklad do katastre nehnuteľností
bol vložený 16.08.2018. Dňa 21.01.2019 bol povolený vklad do katastra nehnuteľností.
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 30.11.2018 bola zmluva podpísaná. K odovzdaniu zmluvy na katastrálny odbor bolo potrebné
rozhodnutie na zmenu druhu pozemkov, ktoré prišlo na OcÚ dňa 14.01.2018.
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
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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 kúpnopredajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Dňa 30.11.2018 bola zmluva
podpísaná. K odovzdaniu zmluvy na katastrálny odbor bolo potrebné rozhodnutie na zmenu druhu
pozemkov, ktoré prišlo na OcÚ dňa 14.01.2018.

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.
Uznesenie č. 138/2018 - prenájom nebytových priestorov DFS Juránek – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prenájom nebytových priestorov
nachádzajúce sa oproti kotolni v suteréne kultúrneho domu súp. č. 690 na parcele č. 404/2 v k. ú.
Borský Svätý Jur, obec Borský Svätý Jur, okres Senica zapísanej na liste vlastníctva č. 1493 na účely
stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi DFS Juránek, 908 79 Borský Svätý Jur 697,
IČO: 50753614 za cenu prenájmu 10,-€/mesačne+energie, na dobu 5 rokov.
Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c).
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že DFS Juránek je dlhodobým reprezentantom obce
Borský Svätý Jur, podieľa sa na prezentácii obce, poskytuje rozvojové a záujmové činnosti pre deti z
obce a okolia. Priestory bude DFS Juránek využívať na účely stretnutia pri plánovaní a príprave
aktivít. Zatiaľ ešte nebola podpísaná zmluva.
Uznesenie č. 12/2018 – program rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva
v Borskom Svätom Jure, konaného 12.12.2018 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. Zmena rozpočtu č. 3/2018
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2017 – 2018
7. Schválenie členov komisie školstva, kultúry a športu
8. Diskusia
9. Záver
Uznesenie č. 13/2018 – schválenie návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. Zuzanu
Obernauerovú a pani Martu Hromkovičovú.
Uznesenie č. 14/2018- schválenie overovateľov
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa
Baláža a Dušana Hudeca.
Uznesenie č. 16/2018 – Zmena rozpočtu č. 3/2018 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Zmenu rozpočtu č. 3/2018.
Uznesenie č. 17/2018 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Uznesenie č. 18/2018 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a
podmienkach v školskom roku 2017 – 2018 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017 – 2018.
Uznesenie č. 19/2018 – schválenie členov komisie školstva, kultúry a športu - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zvolilo za členov komisie školstva, kultúry a športu:
Ing. Alenu Vachajovú, Bc. Ivetu Kollárovú, Gabrielu Majzúnovú, Ivetu Fuksovú, Róberta Studeniča,
Janu Hromkovičovú, Martinu Halešovú a Zitu Matejovičovú.
Uznesenie č. 20/2018 – plán zasadnutí OZ na rok 2019 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Borský Svätý Jur na rok 2019.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 120/2018, 121/2018,
126/2018, 138/2018.
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
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na minulom zasadnutí OZ sa p. Marta Hromkovičová pýtala na cenu za elektroodpad. Starostka
uviedla, že cena je 0,033€/kg.
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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. Žiadosť o NFP s názvom „WiFi pre Teba“ - schválenie
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu
„WiFi pre Teba“ – ide o štátnu pomoc budovania bezplatných wifi sietí na verejných miestach.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je nasledovné: 85 % príspevku z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % príspevku zo štátneho rozpočtu, 5 % vlastné zdroje
žiadateľa - ide o otvorenú výzvu. Najbližší termín uzavretia hodnotiaceho kola je 13.02.2019. V obci
by bolo rozmiestnených 11 bodov (7 externých: futbalové ihrisko, priestor pri fontáne, detské ihrisko
pri fontáne, park v strede obce, park za kostolom, priestor pri kultúrnom dome a v Hliníku; 4 interné:
interiér na futbalovom ihrisku 3 v kultúrnom dome).
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu s projektovým názvom „WiFi pre Teba“ –
OPII-2018/7/1-DOP, ktorý vyhlásil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu. Program bude financovaný zo zdrojov EÚ. Projekt je realizovaný žiadateľom „Obec
Borský Svätý Jur“, pričom
a) zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci,
b) sú zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami pomoci
v sume – maximálne 750 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: 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. Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur 2016 – 2023 – aktualizácia č. 1
Obec spracovala v prvej polovici roku 2016 Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý
Jur 2016 – 2023. Starostka uviedla, že obec v roku 2015 chcela zaviesť domácu opatrovateľskú
službu, avšak dva roky o túto službu nikto neprejavil záujem. Na začiatku roku 2018 sa táto služba
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začala rozbiehať, od 7. februára 2018 je obec zaregistrovaná na Trnavskom samosprávnom kraji ako
poskytovateľ domácej opatrovateľskej služby terénnou formou. T.č. má obec tri opatrovateľky a šesť
klientov, na posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu čakajú ďalší piati klienti. Služba sa môže
poskytovať na základe sociálneho posudku, ktorému predchádza lekársky posudok a klient je
zaradený do jednej zo šiestich stupňov odkázanosti. Rozhodnutie vykonáva oprávnená osoba, pre
našu obec tieto služby vykonáva mesto Senica, odbor sociálnych vecí. V čase spracovanie
komunitného plánu Trnavský samosprávny kraj nežiadal o zaslanie komunitného plánu, no teraz po
spracovaní dodatku č. 1 žiadajú o zaslanie.
Bc. Holúbek sa informoval odkiaľ sa do komunitného plánu čerpali informácie a podotkol, že
fotografie uvedené v komunitnom pláne nie sú v súlade s GDPR. Starostka obce uviedla, že údaje sú
čerpané zo slovenskej štatistiky a dotazníkov, ktoré vyplňovali občania. Pripomenula, že komunitný
plán bol spracovaný v roku 2016 a dodatok bol vypracovaný na základe legislatívnej zmeny.

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur 2016 – 2023 – aktualizácia č. 1.
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

6. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Starostka obce v krátkosti prítomných oboznámila s ponukou spoločnosti Prima banka Slovensko,
a.s. Bc. Holúbek, predseda finančnej komisie, navrhol ponechať si tieto akcie aj naďalej a informoval
sa, či obec z týchto akcií dostáva dividendy. Starostka uviedla, že obec zatiaľ za tieto akcie žiadne
dividendy nedostala.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
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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

7. Pošta
DFS Juránek – Žiadosť o zrušenie platby za el. energiu
DFS Juránek požiadal o zrušenie platieb za energie pri prenájme klubovne v priestoroch KD.
OZ prijalo uznesenia:
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
Uznesenie č. 138/2018 o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa oproti kotolni v suteréne
kultúrneho domu žiadateľovi DFS Juránek.
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
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov nachádzajúce sa oproti kotolni v suteréne kultúrneho domu súp. č.
690 na parcele č. 404/2 v k. ú. Borský Svätý Jur, obec Borský Svätý Jur, okres Senica zapísanej na
liste vlastníctva č. 1493 na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi DFS Juránek,
908 79 Borský Svätý Jur 697, IČO: 50753614 za cenu prenájmu 10,-€/mesačne, na dobu 5 rokov.
Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c).
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že DFS Juránek je dlhodobým reprezentantom obce
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Borský Svätý Jur, podieľa sa na prezentácii obce, poskytuje rozvojové a záujmové činnosti pre deti z
obce a okolia. Priestory bude DFS Juránek využívať na účely stretnutia pri plánovaní a príprave
aktivít.
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
Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia a prenájom autokempu
Spoločnosť MP Logistics, s.r.o. požiadala o udelenie súhlasu k usporiadaniu kultúrno-spoločenského
podujatia v obci Borský Svätý Jur – časť Autokemp Tomky. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice. Bc.
Holúbek, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku, hovoril o tom, že sa touto
žiadosťou zaoberala aj komisia, ktorá je naklonená usporiadaniu festivalu, avšak netreba zabúdať na
to, že všetky pozemky v autokempe nie sú vo vlastníctve obce. Starostka uviedla, že prenajať môžeme
len pozemok obce.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia (rockový festival) v obci Borský Svätý Jur –
autokemp Tomky v termíne 23.08. – 24.08.2019 spoločnosťou MP Logistics, s.r.o., M. Rázusa 25,
901 01 Malacky, IČO: 46170561 za cenu prenájmu 2 000,- €.
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, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Jozef Baláž
Ján Katerinec a Martina Katerincová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
Ján Katerinec a Martina Katerincová požiadali o odkúpenie časti (38m2) z pozemku reg. „C“ parc. č.
1026/1 – ide o pozemok, ktorý tvorí súčasť ich dvora a dlhé roky ho využívajú.
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OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
konštatuje
že v prípade žiadosti žiadateľov Jána Katerinca a Martiny Katerincovej, obidvaja bytom 908 79
Borský Svätý Jur 483 o odkúpenie pozemku z parcely reg. „C“ č. 1026/1 (vzniká nová parcela reg.
„C“ č. 1026/14 – zastavaná plocha o výmere 38 m2) 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,
keďže tento 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.
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
Starostka obce prítomných informovala o stretnutí ohľadom projektu „Štúdia uskutočniteľnosti
Moravskej cyklotrasy“, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade v Sekuliach 17.12.2018. Projektanti
predložili starostom obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur, Kúty. Brodské a Gbely
návrh riešenia a informovali o prácach na štúdii uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy, najmä
o rozsahu prác cca 50km, so začiatkom od hranice Bratislavského samosprávneho kraja/Trnavského
samosprávneho kraja, hranica k. ú. Závod a Moravský Svätý Ján o priebehu trasy popri rieke Morave
až po koniec pri prístavisku na Baťovom kanáli v k. ú. Skalice. Účelom porady bolo tak overiť údaje
a zapracovanie návrhov pripojení miestnych cyklotrás obcí tak, aby v celkovom riešení Moravskej
cyklotrasy boli zohľadnené a zapracované požiadavky obcí aj pre výhľadové riešenie v širšom
rozsahu ako je predmet tejto štúdie. Zástupcovia obcí vyjadrili záujem o rokovanie na Trnavskom
samosprávnom kraji, ktoré sa má uskutočniť v priebehu januára 2019. Majú záujem o informácie
k postupu prípravy a realizácie diela, vrátane riešenia relácií a nadväzností Moravskej cyklotrasy.
Starostka obce ďalej informovala:
- 22. – 22.12. boli roznesené Jurské zvesti do domácností
- 28.12. bolo zistené výtržníctvo pri dome smútku – kladený oheň na dlažbu, vosk rozliaty od
sviečok,
- 29.12. Jednota dôchodcov Slovenska poriadala pre svojich členov spoločenské posedenie; tento
deň bolo opravované aj verejné osvetlenie,
- 05.01.2019 stolnotenisový klub poriadal Trojkráľový stolnotenisový turnaj
10

- 09.01. sa v kultúrnom dome konala prednáška „Prevencia kriminality“, ktorú organizovali
pracovníci Ministerstva vnútra SR
- 10.01. prebehlo stretnutie obcí združených do Mikroregiónu Šaštínsko, kde sa dohodli na
termíne kultúrnych slávností na Gazárke, ktoré sa budú konať 09.06.2019,
- 14.01. sa konala pracovná porada poslancov,
- 15.01. prebiehala mailová komunikácia s Úradom vlády ohľadne verejného obstarávania na
výstavbu multifunkčného ihriska. Očakávame definitívnu poslednú odpoveď z Úradu vlády.
- 16.01. prebehla oprava verejného osvetlenia – nesvietili tri svetlá v parku, osadilo sa jedno
svetlo na Húškoch na základe žiadosti obyvateľov a hľadali sme možnosti skratovania
verejného osvetlenia pri vetre,
- 17.01. prebehla oprava kotla v kuchyni kultúrneho domu, kde servisný pracovník konštatoval,
že kotol tečie – treba ho zrekonštruovať alebo kúpiť nový. Rekonštrukcia by stála najmenej
1 500,- €, nový kotol stojí 3 575,- €, avšak má už automatické napúšťanie vody. Pôvodný kotol
je v kuchyni osadený od roku 1988, čiže už má tridsať rokov.
Tento deň o 18:00 hod. zasadala kultúrna komisia, na ktorej boli spracované kultúrne a športové
aktivity na rok 2019. Na stretnutí sa zúčastnila aj p. Zuzana Obernauerová a p. Ľuboš Rybár.
- 19.01. bol v zubnej ambulancii prečistený odpad; tento deň sa o 19:00 hod. začal
9. poľovnícky ples,
- 25.01.sa uskutoční školenie „Základy obecnej samosprávy“ pre starostov a poslancov, ktoré
poriada Regionálne vzdelávacie centrum Senica. Tento deň sa o 17:00 hod. bude konať
vyhodnotenie jurských detí – najlepší atléti z Borského Svätého Jura.
- 26.01. v kinosále kultúrneho domu o 10:00 hod. prebehne vyhodnotenie Záhoráckeho detského
bežeckého pohára za rok 2018,
- 01.02. sa uskutoční druhá časť školenia pre poslancov
- 09.02. bude výročná členská schôdza futbalového klubu
- 10.02. bude výročná členská schôdza poľovníckeho združenia
- 16.02. sa bude konať Valentínsky maškarák
- 23.02. DFS Juránek poriada maškarný ples detí
- 21.02. firma Kelcom namontovala nové zabezpečovacie zariadenie do garáže v dome smútku,
nakoľko staré už bolo neopraviteľné
- predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby
prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019
- Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 15.01.2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o dotáciu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. Termín predkladania žiadostí o dotáciu je do
15.03.2019.
- Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14.01.2019 bola schválená Výzva
rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019.
Žiadosti o dotácie z tejto výzvy je možné posielať do 04.03.2019.

8. Diskusia
-

Mgr. Zuzana Obernauerová hovorila o tom, že by bolo potrebné zabezpečiť vchody do
bytového domu č. 790, nakoľko sa viackrát opakovali krádeže vo vchodoch. Starostka
uviedla, že ku vchodom je nasmerovaná aj kamera, ktorá je umiestnená na stĺpe pri bytovom
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dome, čo sa týka zabezpečenia vchodov napr. mrežami, treba to riešiť cez finančnú komisiu
cez zmenu rozpočtu.
Marta Hromkovičová sa zaujímala, prečo pri pozemkových úpravách pozemky v priestoroch
autokempu nepripadli všetky obci. Starostka uviedla, že aj pred pozemkovými úpravami
pozemky v autokempe vlastnili súkromné osoby.
Pani Duffeková sa pýtala, či sa bude riešiť križovatka na Tomkoch, ktorá je podľa jej slov
v zlom stave – je tam navezená zemina. Starostka uviedla, že v minulosti tam bolo robené
odvodnenie (vsakovanie), z iniciatívy obce je možné opraviť túto križovatku ako výtlky,
v minuloročnom rozpočte bolo rátané s vyššou sumou na opravu cesty od križovatky až po
miesto rodinný dom súp. č. 606, no nakoľko sa suma ponížila, za nízku cenu by komplexná
oprava nevyšla. Ide o to, že je potrebné sa dohodnúť aj s poslancami OZ, či sa do zmeny
rozpočtu navrhne suma na opravu celej cesty alebo sa križovatka opraví ako výtlk. Ďalej
hovorili o pozemku, na ktorom sú umiestnené betónové zábrany, avšak pozemok je
súkromný.
Mgr. Juraj Smolár sa informoval ako pokračuje passport dopravného značenia obce. Starostka
uviedla, že je to poslané na polícii v Senici.
Bc. Peter Holúbek sa informoval na pozemok pod vodojemom, ktorý vlastní pán Pavlík.
Starostka uviedla, že obec vyvinula úsilie, aby sa táto situácia vyriešila, p. Pavlík prisľúbil
účasť, avšak viac neprišiel. Oslovila poslancov, aby v tomto smere vyvinuli úsilie aj poslanci.
Mgr. Juraj Smolár sa ešte informoval, kedy budú osadené zvyšné dopravné zrkadlá. Starostka
uviedla, že zrkadlo pri hasičskej zbrojnici bude osadené 25.01.2019 a druhé zrkadlo, keďže
bolo v rohu poškodené sa reklamovalo. Marta Hromkovičová hovorila o tom, že by sa ešte
jedno zrkadlo zišlo na ulici Hviezdoslavova.
Starostka hovorila o tom, že by bolo vhodné vyriešiť problém s kotlom v kuchyni kultúrneho
domu, či ho nechať opraviť alebo kúpiť nový kotol. Mgr. Juraj Smolár navrhol, aby sa
vypracovali cenové ponuky na nový kotol.

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

Zapísala: Mária Zaicová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Zuzana Obernauerová

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

Marta Hromkovičová

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

