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Z á p i s n i c a 

 

Z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 02. 03. 2020 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. Peter Holúbek, Mgr. Ľubica Uhrová  

 ospravedlnila sa hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčíková  

 zapisovateľka Martina Sýkorová 

 občania podľa prezenčnej listiny.  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová. Starostka konštatovala, že je prítomných deväť poslancov, takže bolo 

uznášania schopné. Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva:  

 

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. Schválenie plánu hlavných úloh CO  

5. Obstaranie Územného plánu obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č.1/2020   

6. Pošta :  

         -  MP Logistics, s.r.o. -  opätovná Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-

         spoločenského podujatia „Rockový festival“ 

         -  Ing. Milan Selecký - Žiadosť o odkúpenie pozemku 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

  

Poslanec Peter Vlk navrhol doplniť program o body :  

Vyhlásenie verejného obstarávania na Územný plán - Zmeny a doplnky č.1/2020   

Zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného    

podniku.  
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U z n e s e n i e  č .  1 4 3 / 2 0 2 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

r u š í   

 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure 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. Schválenie plánu hlavných úloh CO  

5. Obstaranie Územného plánu obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č.1/2020   

6. Pošta :  

         -  MP Logistics, s.r.o. -  opätovná Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-

         spoločenského podujatia „Rockový festival“ 

         -  Ing. Milan Selecký - Žiadosť o odkúpenie pozemku 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka dala hlasovať o programe zasadnutia:  

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure 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 
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4.   Schválenie plánu hlavných úloh CO  

5.   Obstaranie Územného plánu obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č.1/2020   

6.   Vyhlásenie verejného obstarávania na Územný plán – Zmeny a doplnky č.1/2020  

7. Zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného 

 podniku           

8.   Pošta :  

         -  MP Logistics, s.r.o. -  opätovná Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-

         spoločenského podujatia „Rockový festival“ 

        -  Ing. Milan Selecký - Žiadosť o odkúpenie pozemku 

9.   Diskusia 

10. Záver 

  

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

za overovateľov zápisnice Mgr. Petra Holúbka a Mgr. Jozefa Baláža.    

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku starostka určila Martinu Sýkorovú. 
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2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov  z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná  26. februára 2020.  

 

Uznesenie č. 129/2020 – program rokovania OZ 20. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 20. 01. 2020 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 kontrolnej činnosti za rok 2019 

5. Pošta :  

         -  LiV Epi – Žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce     

         -  MP Logistics, s.r.o. -  Udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-  

          spoločenského podujatia „Rockový festival“ 

         -  Pavol Čechánek - Žiadosť o odkúpenie pozemku 

         -  Dušan Fojtl – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

         -  Ing. Peter Roth – Žiadosť o predaj pozemkov   

         -  Ľubomír Macejka – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

         -  Kristína Brančíková - Žiadosť o odkúpenie pozemku   

         -  Milan Macejka – Žiadosť odkúpenie časti obecného pozemku                                

6. Diskusia  

7. Záver 

 

Uznesenie č. 130/2020 – program rokovania OZ 20. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 20. 01. 2020 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 kontrolnej činnosti za rok 2019 

5. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce  

6. Schválenie členov poverených na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol  

7. Pošta :  

         -  LiV Epi – Žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce     

         -  MP Logistics, s.r.o. -  Udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-  

    spoločenského podujatia „Rockový festival“ 

         -  Pavol Čechánek - Žiadosť o odkúpenie pozemku 

         -  Dušan Fojtl – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

         -  Ing. Peter Roth – Žiadosť o predaj pozemkov   

         -  Ľubomír Macejka – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

         -  Kristína Brančíková - Žiadosť o odkúpenie pozemku   

         -  Milan Macejka – Žiadosť odkúpenie časti obecného pozemku                                

8. Diskusia  

9. Záver 
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Uznesenie č. 131/2020- schválenie overovateľov 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. 

Ľubicu Uhrovú a Mgr. Branislava Baláža.    

 

Uznesenie č. 132/2020 – kontrola plnenia uznesení  

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

že v evidencii nezostalo žiadne uznesenie. 

 

Uznesenie č. 133/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie 

správu  o kontrolnej činnosti za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 134/2020 – Ustanovenie do funkcie preventivára požiarnej ochrany – 

v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo v zmysle ustanovenia § 15, ods. 2 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov ustanovenie do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Pavla 

Planku.  

 

Uznesenie č. 135/2020 – Členovia poverení na vykonanie preventívnych požiarnych 

kontrol – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo v súlade s ustanovením § 24 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov týchto členov poverených na vykonanie preventívnych protipožiarnych 

kontrol: Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Peter Holúbek, Peter Šimonovič, Andrej Hajdin, Richard 

Celláry, Stanislav Hrnek, Martin Mračna, Radoslav Orth, Ivan Chovanec, Ján Katerinec, Rudolf 

Hrnčiar, Marian Matúš.          

 

Uznesenie č. 136/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo 

usporiadanie kultúrno – spoločenského podujatia „Rockový festival“ v obci Borský Svätý Jur 

– autokemp Tomky v termíne 21. 08. – 22. 08. 2020 spoločnosťou MP Logistics s.r.o., M. 

Rázusa 25, 901 01 Malacky. 

 

Uznesenie č. 137/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj 

obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 1584/9 o výmere 340 m2 Pavlovi Čechánkovi, bytom 

908 79 Borský Svätý Jur 161.  

 

Uznesenie č. 138/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj 

časti obecného pozemku parcely reg. „E“ č. 7645/1 Dušanovi Fojtlovi, bytom 908 79 Borský 

Svätý Jur – Tomky 742.  

 

Uznesenie č. 139/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj 

obecných pozemkov parcely reg. „C“ č. 7533 o výmere 1415 m2 a parcely reg. „C“ č. 7532/1 

o výmere 3790 m2 Ing. Petrovi Rothovi, bytom 811 01 Bratislava, Klobučnícka 4.    

 

Uznesenie č. 140/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj 

obecných pozemkov parcely reg. „C“ č. 670/2 o výmere 532 m2 a parcely reg. „C“ č. 670/1 o 

výmere 529 m2 Ľubomírovi Macejkovi, bytom 908 79 Borský Svätý Jur 382.  
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Uznesenie č. 141/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj 

obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 670/1 o výmere 529 m2 Kristíne Brančíkovej, bytom 

908 79 Borský Svätý Jur 733.  

 

Uznesenie č. 142/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj 

časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 14054 o šírke 4 m a dĺžke 156 m a parcely reg. „C“ 

č. 14052 v 1/20 zo 400 m2 Milanovi Macejkovi, bytom 908 79 Borský Svätý Jur 255.  

 

Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie: 

 

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

v evidencii zostávajú uznesenia č. 134/2020 a  č.135/2020. 

 

OZ prijalo uznesenie: 

U z n e s e n i e  č .  1 4 6 / 2 0 2 0  

 

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. 134/2020 a č. 135/2020. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9             

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9             

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

 

4. Schválenie plánu hlavných úloh CO   

Plán hlavných úloh civilnej ochrany bol poslancom zaslaný mailom, tvorí  prílohu tejto 

zápisnice.  

 

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  1 4 7 / 2 0 2 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e   
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plán hlavných úloh obce Borský Svätý Jur pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania 

na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie 

a obrany štátu v roku 2020.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9           

Mgr.Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9             

Mgr.Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0        

Zdržal sa: 0 

 

 

 

5. Obstaranie Územného plánu obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č.1/2020    

 

Z dôvodu pokračovania v procese územného plánovania starostka navrhla prijať uznesenie:  

   

 

U z n e s e n i e  č .  1 4 8 / 2 0 2 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e   

 

obstaranie Územného plánu obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č.1/2020,  ktorých 

predmetom bude prehodnotenie a úprava priestorového usporiadania a prípustného funkčného 

využitia jednotlivých regulačných blokov, úprava regulatívov zástavby, prípadné 

zadefinovanie nových regulačných blokov, vrátane rekultivovania a sanovania opustenej 

ťažobne, s akcentom na kvalitné bývanie a vytvorenie podmienok pre rozvoj agroturistiky a 

vidieckej turistiky a prvkov aktívnej rekreácie, zadefinovanie priestorov pre verejnoprospešné 

stavby a technickú infraštruktúru. Zároveň poveruje štatutára obce, ktorý v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy zabezpečuje funkciu stavebného úradu obstarať Zmeny a doplnky ÚP 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade § 2 a) stavebného zákona.  

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9              

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9              

Mgr.Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 



8 

 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

  

          

6.  Vyhlásenie verejného obstarávania na Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny 

a doplnky č. 1/2020     

 

Poslanec Peter Vlk navrhol prijať uznesenie na vyhlásenie verejného obstarávania na Územný 

plán Obce Svätý Jur - Zmeny a doplnky č.1/2020 do termínu 27. 3. 2020 resp. do najbližšieho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva do 06. 04. 2020.  

 

  

OZ prijalo uznesenie:  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e   

 

vyhlásenie verejného obstarávania na Územný plán Obce Svätý Jur - Zmeny a doplnky č.1/2020 

do termínu 27. 3. 2020 resp. do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva do 06. 04. 

2020.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9             

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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7. Zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného 

podniku          

 

Poslanec Peter Vlk navrhol prijať uznesenie zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť 

obchodnej organizácie obecného podniku. 

 

OZ prijalo uznesenie:  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku,   

ktorá pripraví návrh zloženia predmetu činnosti, personálneho obsadenia a fungovania 

obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce Borský Svätý Jur. Termín predloženia 

návrhu do 18. 5. 2020. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure volí   za predsedu 

komisie Dočasnej komisie Martu Hromkovičovú a za členov komisie volí Dušana Hudeca, 

Mgr. Juraja Smolára, Petra Vlka.    

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

8.  Pošta      

MP Logistics s.r.o. – opätovná Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno - 

spoločenského podujatia  „Rockový festival“ -  tento bod bol odložený do ďalšieho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva, MP Logistics s.r.o. doloží všetky súhlasné stanoviská vlastníkov 

pozemkov v kempe príp. nájomné zmluvy alebo dohody. Po predložení dokladov sa bude OZ 

žiadosťou zaoberať.    

 

Občan p. Móza sa dotazoval, či obec má alebo nemá záujem poskytnúť súhlas na podujatie, ak 

áno, prečo nehľadať riešenie, akcia pritiahne ľudí, bude to dobré aj pre obec. Na poslednom 

zasadnutí bola diskusia a podmienka, že prečo sa podujatie nedá realizovať, bol 63 ampérový 

istič. K uvedenému sa starostka vyjadrila, že podmienka bola splnená, problém je v tom, že 

v kempe sú pozemky, ktoré nevlastní obec a tým pádom sú to súkromné pozemky a my si 

nemôžeme dovoliť prenajať kemp na takéto podujatie bez súhlasu vlastníkov pozemkov.    

 

P. Kadlicová žiadala o vyjadrenie, kedy bude umožnený prístup k jej pozemku v kempe a  akým 

spôsobom, nakoľko má záujemcov o odkúpenie. Starostka sa vyjadrila, že je to na ďalšie 

rokovanie OZ, následne sa musí OZ vyjadriť, či má záujem pozemok odkúpiť alebo vymeniť.  
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Ing. Milan Selecký – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku    

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer odpredať časť obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 5650/1 vo výmere 38 

m2   žiadateľom Ing. Milanovi Seleckému a manželke Ing. Lýdii Seleckej , bytom 930 40 

Čakany 187. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko Ing. Selecký 

už má postavenú chatu, nemá len vysporiadaný pozemok pod chatou.  

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk,  Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Marta Hromkovičová  

 

Bola vznesená pripomienka od Ing. arch., že by nemalo byť uvedené komu (žiadateľovi) sa 

schvaľuje predaj. Len ak je tam vecné bremeno.  

 

Starostka informovala, že Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oslovuje obce mailom, že 

má záujem podporiť obce v územnej pôsobnosti vo veci prípravy projektových dokumentácií 

technickej podpory pri žiadaní dotácií príp. participácií na budovanie novej infraštruktúry za 

účelom aktualizácie údajov o jestvujúcich, nejestvujúcich pripravovaných vodovodoch 

a kanalizáciách, sme vyplnili dotazník. Ďalej bolo uvedené v, že v krátkom čase sa s nami 

skontaktuje poverený zamestnanec na podporu investícií BVS, ktorý s nami prekonzultuje 

potrebné údaje a informácie pre potreby databázy BVS.        

 

Poslanec Dušan Hudec navrhol, že vzhľadom na zmeny v legislatíve v Zákone č. 131/2010, 

Zákon o pohrebníctve, by obec mala Všeobecným záväzným nariadením ustanoviť ochranné 

pásmo pohrebiska. Týmto VZN obec určí šírku ochranného pásma v dosahu najviac 50 m od 

hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov, stavieb so 

zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti , ktoré nie je možné vykonávať 

počas pohrebu.     
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OZ prijalo uznesenie:  

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

že Obecný úrad pripraví Všeobecne záväzné nariadenie o pohrebníctve z dôvodu zmeny 

legislatívy, zákona č. 131/2010 Z. z., ktorý bude upravovať presne určenú hranicu a ustanoví  

ochranné pásmo pohrebiska, určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 m 

od hranice pozemku pohrebiska, pravidlo umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom 

so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné vykonávať 

v ochrannom pásme počas pohrebu.       

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Poslanec Mgr. Peter Holúbek navrhol prijať uznesenie, že stavebná komisia podá do 

najbližšieho zasadnutia OZ návrh na riešenie opravy cesty k septiku v zadnej časti areálu školy 

a na skultivovanie plochy po výstavbe plota a po odvodňovacích prácach na  základe žiadosti 

ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur. Zároveň finančná komisia odporúča zaradiť dodatočné náklady do 

rozpočtu obce.    

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 5 3 / 2 0 2 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

aby stavebná komisia podala návrh na riešenie opravy cesty k septiku v zadnej časti areálu 

školy a na skultivovanie plochy po výstavbe plota a po odvodňovacích prácach na  základe 

žiadosti ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur, s odporúčaním obhliadky stavebnou komisiou a zároveň 

odporúčanie finančnej komisie na zaradenie dodatočných nákladov do rozpočtu obce.  

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie na poverenie hlavnej kontrolórky na 

vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce Kontrola 

by mala obsahovať periodicitu odvozov a kým bol odvoz realizovaný. Podmienky, oprávnenosť 

účtovania nákladov, kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké príjmy má obec zo 

zhodnotenia komodít, sklo, elektro, plasty, železo. Detailnejšia kontrola by sa mala týkať roku 

2019 a za roky 2018 a 2017 zbežná kontrola, teda celková suma za odpad ročne. Príjmy zo 

zhodnotenia odpadu. Termín kontroly je do 18. 5. 2020.  

 

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz        

všetkého odpadu z našej obce. Kontrola by mala obsahovať periodicitu odvozov a kým bol 

odvoz realizovaný. Podmienky, oprávnenosť účtovania nákladov, kontrolný orgán pri výkone 

týchto služieb, aké príjmy má obec zo zhodnotenia komodít, sklo, elektro, plasty, železo. 

Detailnejšia kontrola by sa mala týkať roku 2019 a za roky 2018 a 2017 zbežná kontrola, teda 

celková suma za odpad ročne. Príjmy zo zhodnotenia odpadu.  Termín kontroly je do  

18. 5. 2020.  

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Po prejednaní finančnej komisie poslanec Mgr. Peter Holúbek navrhol prijať uznesenie na 

schválenie jednorazovej odmeny vo výške 400,- Eur hlavnej kontrolórke.     

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 400,- Eur. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie na predloženie informácie 

o nákladoch, ktoré boli vynaložené na pozemky IBV do 6. 4. 2020 za účelom predaja 

pozemkov.   

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

predloženie informácie o nákladoch vynaložených na pozemky IBV do 6. 4. 2020 za účelom 

predaja pozemkov. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek. Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

 

 

 

Starostka informovala:  

 Začali sme riešiť havarijnú situáciu v obecných lesoch. Čistíme les, pri kríži, smer 

Tomky, na Štrnástku. Znehodnotenú drevnú hmotu štiepkujeme, drevo vhodné na 

kúrenie predávame našim občanom a po vyriešení havarijnej situácie budeme lesy 

prerezávať a tým sa dostaneme do situácie, že lesy budeme postupne udržiavať   

v zmysle lesného hospodárskeho plánu.  

 Úrad podpredsedu vlády nám schválil dotáciu WIFI pre Teba a uzatvorili sme zmluvu. 

 22.1. bolo prvé zasadnutie Okrskovej volebnej komisie.  

 24.1. sme vyhodnotili jurské deti, ktoré navštevujú Atletický klub.  

 25.1. v kinosále KD bolo vyhodnotenie Detských bežeckých pretekov.  

 29.1. bolo otváranie obálok – Súťaž na vývoz odpadových vôd , kde sa prihlásili dve 

firmy – Marián Emrich Sekule a AKS Group Žilina. Táto súťaž bola zrušená.                                  

O 15:00 hod. pred kongresovým centrom v Senici nám bolo dané do užívania vozidlo 

Iveco Daily. O týždeň bolo školenie k obsluhe tohto vozidla.  

 31.1. o 10:00 hod. som sa s poslancami Vlk, Holúbek, Hromkovičová stretla so 

zástupcom firmy TOPAS, ktorá sa zaoberá výrobou a montovaním ČOV.  

 4.2. a 5.2. sme odstraňovali popadané lesy na cestách a nad chatami v chatovej oblasti 

pomocou plošiny. 

 4.2. o 18:00 hod. bola pracovná porada poslancov.  

 12.2. bolo školenie k voľbám na Okresnom úrade v Senici.     

 13.2. bolo otváranie obálok v súťaži na vývoz odpadových vôd pre obec. Súťaž vyhrala 

firma Flyteam Senica, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.  

 17.2. -19.2. sme pokračovali v odstraňovaní stromov, ktoré ohrozovali chaty.         

 24.2. sme sa s poslancami stretli na pracovnej porade.  

 29.2. boli voľby do NR SR, ktoré prebehli v poriadku. 

     

 

8. Diskusia  

         

Občianka p.Duffková :  

 informovala sa na riešenie rozbitej cesty na Tomkoch , je tam veľa výtlkov, riešilo  

sa dávnejšie, schválilo sa z obecného rozpočtu pre uvedené 11 000 Eur, nakoniec 

sa dalo na Tomky  6 000 Eur  

 starostka reagovala: bolo to v r. 2018, chceli sme smerom od kaplnky pod 

domom p. Duffkovej natiahnuť koberec,  navrhla sa suma 11 000 Eur, ktorú 

o 6 000 Eur poslanci skrátili , na výtlky zostalo 5 000 Eur, nebolo možné zohnať 

firmu, ktorá by to urobila za uvedenú sumu, peniaze sa použili na riešenie iných 

výtlkov, poprosí finančnú komisiu o vyčlenenie finančných prostriedkov na výtlky 

       poslankyňa Hromkovičová M. :  

 pýtala sa na pozemky pri IBV, rozhodli sme sa, že cestu robiť nebudeme a dáme 

naceniť pozemky za účelom predaja, ako to vyzerá   
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 starostka odpovedala :  z predajov pozemkov by sa urobila cesta, účtovníčka 

pripraví všetky náklady vložené do týchto pozemkov, siete tam sú, okrem 

elektriny, elektrikári si to robia vo svojej réžii, je tam verejné osvetlenie , plyn, 

voda  

 pýtala sa na stretnutie s p Elizovou z FCC, starostka odpovedala , že stretnutie 

bude v stredu 11. 3. 2020  

 poslankyňa sa dotazovala na zmluvu Omrvinka s. r. o.  ako platia nájom a koľko, 

prečo sme im dali zmluvu do 2023, mohla sa spraviť súťaž  

 starostka odpovedala :  platia ročne,  o predmetnú dobu nájmu požiadala 

Omrvinka s.r.o a uvedené bolo schválené aj na zasadnutí  OZ  

 poslankyňa sa pýtala na nájomnú zmluvu s fy Feja  budova KD na Húškoch do 

31.12.2018, či by sme vedeli ponúknuť na prenájom a dať do vývesky 

 starostka odpovedala :  objekt bol využívaný podnikateľskou firmou, ktorá ho už 

nevyžíva, môžeme ponúknuť na prenájom  

 poslankyňa sa informovala na doplnenie odberu pneumatík do VZN p. Kollovou    

 starostka odpovedala: zatiaľ to nie je urobené, buď sa urobí formou dodatku, ak 

to bude v poriadku, alebo sa urobí nové VZN  

       občan Droppa :  

 informoval sa na riešenie pneumatík 

 poslankyňa Hromkovičová reagovala, že firma Ave, že by sme ich zazmluvnili  

 starostka odpovedala : firma Eltma vyváža pneumatiky, ale ich podmienka je, že 

vo VZN musíme mať uvedené stredisko, kde máme sústredené pneumatiky 

 ďalej sa občan pýtal, či bude obec za vývoz pneumatík platiť, starostka 

odpovedala, že obec za to platiť nebude, zatiaľ sú pneumatiky tohto času zadarmo 

       poslankyňa Hromkovičová M. :  

 žiada o regulovanie množstva pneumatík, momentálny zákon prikazuje 

autoservisom brať staré pneumatiky, aby niekto, kto by mal autoservis nezačal 

pravidelne voziť do zberného dvora veľké množstvo pneumatík, zistiť aj komu 

pneumatiky patria  

 starostka reagovala: správca zberného dvora má inštrukcie k zapisovaniu 

pneumatík, aby aj oznámil a napísal, že boli dovezené pneumatiky, zberáme 

pneumatiky, pôvodcu odpadu je veľmi ťažké identifikovať, museli by sme ho 

prichytiť pri vykladaní , sú veľké problémy s dokladovaním odpadu, každý by mal 

pneumatiky tam odovzdať, kde ich kúpil  

        občan Droppa :  

 poznamenal, že treba urobiť osvetu a občanov poučiť , že je v zákone uvedené, kto 

predáva, obchoduje s pneumatikami, je povinný zo zákona o odpadoch, odobrať 

pneumatiky zadarmo.   

        poslankyňa Hromkovičová M. :  

 pýtala sa, kto je kontrolný orgán pri masívnom výrube stromov smerom na „14“, 

ďalej sa informovala na štiepku, či má obec z toho peniaze    

 starostka odpovedala: spracovávame kalamitu, pod dohľadom lesného hospodára 

     občan Droppa:  
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 pýtal sa, o akú kalamitu sa jedná, bol sa tam pozrieť, rúbali sa tam a padali dobré 

a zdravé stromy, suché stromy zostali, smerom ku koľajam aj smerom na Tomky     

 starostka odpovedala :  smerom  na Tomky pracuje viacero spoločností, pracuje 

tam aj Prowood, na „14“ sú stromy suché, na podnet p. Hromkovičovej dohodne 

stretnutie s lesným hospodárom. Čo sa týka štiepky, predáva sa 9 Eur/ tona po 

odrátaní všetkých nákladov.  

     poslankyňa Hromkovičová:  

 pýtala sa na vývoz žumpy vo fa, chýbal septik KD , za bytovkou videla len jeden 

kryt, vo výberovom konaní  je to rozdelené na dve žumpy, kde je 8 m3 žumpa, na 

uvedené starostka odpovedala, že tam je jedna žumpa spolu 48 m3, pôvodne to 

bola žumpa KD , na ktorú je napojený bytový dom, robili sme vyúčtovanie podľa 

akcií v KD, podľa stavu vody ku koncu mesiaca     

     poslanec Hudec D. :  

 cenník energetického dreva a drevnej štiepky platný od 1.10.2019 Lesy SR  – 

odštepný závod Smolenice  - cena bez DPH tona 45 eur, cena s DPH za mernú 

jednotku 54 Eur  

 starostka reagovala : štiepku nám odoberá Paleko Závod, teraz robíme havarijný 

stav, potom sa bude robiť výberové konanie, oni štiepkujú len havarijný stav, lesy 

neboli čistené viacero rokov, preverovali sme situáciu u viacerých, cena dreva je 

takáto, drevo je skutočne suché, bude treba potom les aj vysadiť, podarilo sa nám 

jeden kamión odviezť na pílu, je možné sa konkrétne informovať priamo u lesného 

hospodára na stretnutí  

     poslanec Vlk P. :  

 informoval o schválení niektorých uznesení, ktoré sme schválili, OZ si určilo 

niekoľko priorít, jedna z priorít je dotiahnuť územný plán – schválili sme 

obstaranie UP Zmeny a doplnky 

 pre urýchlenie procesu sme schválili druhé  uznesenie , aby do najbližšieho OZ 

bolo vyhlásené verejné obstarávanie  

 vyriešiť aj nakladanie s odpadmi – cieľom bolo vzbudiť záujem verejnosti 

o riešenie tejto veci, vytvoriť verejný tlak  

 chceli by sme sa zapojiť do projektu skrášlenia chotára , do jarnej celoslovenskej 

akcie, pozbierať neporiadok, je to dobrovoľnícka vec, termín upresníme  

 schválili sme dočasnú komisiu k OZ , ktorá pripraví pôdu pre vznik rozvojového 

obecného podniku, chceme odbremeniť OÚ  

       poslankyňa Mgr. Obernauerová Z. :  

 pýtala sa na parkovanie pred bytovkou, je to neúnosné, či sa niečo vyriešilo, každý 

byt má vyhradené jedno parkovacie miesto, niektorí nájomníci majú 

zaparkovaných viac aút  

 starostka odpovedala : zaevidovala sťažnosť na p. Belanského, iné sťažnosti 

neboli, poprosí , aby sa do uvedeného zapojila komisia verejného poriadku 

 poslanci navrhli k uvedenému, poslať nájomníkom list, že ku každému bytu sa 

vzťahuje len jedno parkovacie miesto a ošetriť to dodatkom k zmluve  

 starostka reagovala : zmluvy uzatvárame na dobu určitú, postupne by sme mohli 

dopracovať do zmlúv    
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 ďalej sa poslankyňa informovala na využívanie priestorov KD pre Atletický klub 

– nová telocvičňa, či bola uzatvorená zmluva 

 starostka odpovedala, že zmluva nebola zatiaľ uzatvorená, stroje sa postupne   

dodávajú, upozorní zodpovednú osobu     

       poslanec Mgr. Holubek P. :  

 požiadal o vyjadrenie pochvaly p. Šelcovi  za zbieranie odpadkov smerom na 

Tomky, na Sekulskú dolinu, starostka vybaví e-mailom  

 finančná komisia má otázku, či by mohli byť zverejnené ponuky zo súťaže na 

vývoz žumpy, starostka odpovedala, že je možnosť osobného nahliadnutia    

     občan Vlk Ján:   

 zapojil sa do súťaže, dal najnižšiu cenu, nemôže voziť do ČOV Kúty, tvrdil, že p. 

Hladík vyloboval, aby tam nemohol vyvážať  

 starostka reagovala: uvedené nie je pravda, nie je to opodstatnené a podložené,  

Vaša ponuka nebola v súlade so zadaním výzvy   

        poslankyňa Hromkovičová M. :  

 bola účastná na obidvoch konaniach, cieľom bolo dosiahnuť najnižšiu cenu pre 

občanov, vyhrala fy Flyteam zo Senice, ktorá dala nižšiu cenu ako p. Emrich zo 

Sekúl, p. Vlk navrhol vyvážať za 35€ do Kútov, ak by mu bolo umožnené uzavrieť 

zmluvu s ČOV Kúty, požiadala starostku ako štatutára obce vylobovať pre svoju 

obec, aby nám umožnili vyvážať do ČOV Kúty   

 starostka odpovedala: nie je partner ČOV , ak chce p. Vlk vyvážať do ČOV Kúty, 

nech si s nimi uzavrie zmluvu, bola tu riadne vysúťažená firma, ceny boli riadne 

dané, jedná sa o presadzovanie jedného účastníka , cena na ČOV je stanovená, 

12,90 € za 10 m3, cena bez dane, p.Vlk vo svojej ponuke zavádzal a dal dokonca 

nižšiu cenu ako účtuje ČOV  

       občan Brázdil :   

 preveroval, že p.Vlk bol na ČOV Kúty a bol odmietnutý, po ňom prišla fy zo 

Senice a tá to dostala a pýta sa prečo , starostka ako štatutárny zástupca môže prísť 

na ČOV za obec a vysvetliť im, že obec by mala záujem k nim voziť  

 nedozvedel sa , kto bol v súťaži a prečo on ako občan má platiť za vývoz 53 Eur , 

ročne mu to vyjde 1000 €, Tomky budú mať ešte vyššiu cenu, požiadal starostku, 

aby ako štatutár išla do ČOV Kúty, že tam chceme vyvážať  

 zároveň sa informoval, kam zmizli všetky svetlá na hliníku  

 starostka odpovedala: v poslednej dobe dochádzalo k značnému poškodzovaniu, 

svetlá boli demontované aj kvôli výmene batérií, čo sa týka fy Flyteam , musia si 

ešte zorganizovať prácu, predpokladá , že budú jazdiť len v určité dni, v stredu 

bude s nimi stretnutie, povedia svoju predstavu  

        občan Mračna:   

 na minulom zasadnutí OZ  sa jednohlasne uznieslo na výberovom konaní na vývoz 

fekálií, prečo sa už vtedy neuvažovalo o tom, aby sa starostka išla spýtať do ČOV 

Kúty, za čo by nám bolo ochotní zlikvidovať tonu dopadu zo žumpy a vybrať len 

niekoho, kto by nám to dopravoval, jedná sa o navádzanie starostky na 
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protizákonné konanie, ak sa o tom dozvie podnikateľ, ktorý vyhral, obráti sa na súd 

a kto na to doplatí, je obec   

 pozeral rozpočet na internete,  tam kde sa vyvážajú žumpy s fekálom, si prepravca 

podnikateľ účtuje za 1 km cez 1 € a platí ešte za uloženie v ČOV  a to je cena 1,50 

€/ tona, čiže cca 25 km + uloženie odpadu vyjde cena 53 €, takže cena nie je 

prehnaná     

 starostka reagovala : ČOV má zverejnenú cenu za prečistenie, ktorá je nemenná, 

cena môže byť 1,29 € pre občana a neziskové organizácie a pre podnikateľov by to 

malo byť 3,70 €     

       občan p. Hološ :   

 navrhol, čo si daná firma účtuje v rámci dopravy, keďže budú jazdiť zo Senice, 

môžeme im v obci vyhradiť a uhradiť parkovacie miesto  

 starostka odpovedala, že fy príde 1x krát týždenne vyvážať, uvidíme ako sa 

vyvinie situácia          

       členka fin.komisie p. Vlková :  

 pýtala sa, na aké časové obdobie bolo výberové konanie, na aké obdobie je zmluva, 

či je tam sankcia , ak by sme sa rozhodli pre zrušenie  

 starostka odpovedala : zmluva je zverejnená , je uzavretá na 2 roky, je tam 3 

mesačná výpovedná lehota  

        poslankyňa Hromkovičová :  

 opäť vyzvala starostku, aby išla s ňou do ČOV Kúty vyjednať nižšiu cenu pre 

občanov , ak bude nižšia cena, občania budú ochotní zaplatiť, aby sme mali čisté 

okolie   

 starostka odpovedala : uvedené si najprv prekonzultuje s právnikom 

        občan p. Hološ :   

 pýtal sa, keď sa urobí zmluva s fy Flyteam , ak si ich objedná a  nebudú môcť 

v daný deň vyvážať, kam sa má občan obrátiť , či na firmu alebo na obec  

 starostka odpovedala : zatiaľ ešte nemáme predstavu, ako to bude, je tu nová 

situácia, viac ako 6-7 fekálov denne fy neotočí, môžeme dať na web kontakt na p. 

Emricha zo Sekúl  

        poslanec Hudec D. :  

 vyjadril sa k uvedenému, že do ČOV môže vyvážať oprávnená osoba, tým 

poverená a my môžeme ako obec vyvážať do ČOV , koho si my zazmluvníme, je 

na dohode, obecné budovy sú úplne iné ako domy  , ak by sme chceli pre občanov, 

obec by musela mať zmluvu s ČOV 

 starostka reagovala: obec môže vyvážať, keď podniká v nakladaní s odpadom, ak 

má svoje fekálne vozidlo   

        

        poslankyňa Hromkovičová M.:  

 na ČOV Kúty by sme len spýtali, či môže byť obec zazmluvnená pre občanov, cena 

53 Eur je privysoká aj pre dôchodcov  

 starostka reagovala : chápe, že je to odlišná suma 
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        občan p. Brázdil :  

 občania budú vŕtať do toho, že prečo niekto platí viac a niekto menej , je to 

časovaná bomba, budeme musieť vyvážať do ČOV  

 starostka odpovedala: je to možné,  problém majú aj okolité obce, nie všetci sa 

pripojili na kanalizáciu, sú tam aj občania, ktorí sa pripojili neskôr a musia si 

zaplatiť prípojku, niektorí neplatia, je to aj o ľuďoch   

         poslanec Vlk P. :  

 našou prioritou je nakladanie s odpadovými vodami , chceli sme vyvinúť tlak na  

riešenie tohto problému  

Starostka poďakovala všetkým za účasť a pripomenula, že po skončení zasadnutia OZ sa bude 

konať krátka porada.  

         

          

 

Zapísala: Martina Sýkorová    ............................................... 

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

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

 

.....................................   ...............................................  
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Obec BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

 

                                             
Číslo :                                                                              Výtlačok číslo  :  1                                               

Dátum : 1.2.2020                                                                             Počet listov :  11                        

 

 

 
prerokované na rokovaní KŠ dňa : 

 

 

 
S ch  v a ľ u j e m :  

 

 

 

---------------------------------------- 
        starostka obce Borský Svätý Júr 

        Anna Kratochvílová 

 

               

 

 

 

 

 
 



PLÁN 

hlavných úloh obce Borský Svätý Jur 
pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania  na úsekoch krízového riadenia,  civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie 

a obrany štátu v roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borský Svätý Jur   2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe „Plánu hlavných úloh pre mestá a obce okresu Senica pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania  na úsekoch krízového 

riadenia,  civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2020“ č.j. OÚ-SE-OKR 2020/001136-007  vydávam 

tento Plán hlavných úloh s konkrétnymi úlohami : 
 

 

 

 



I. na úseku krízového riadenia. 

 

 Úloha Materiál Zodp. Termín do 

1 Vykonať prípravu členov KŠ, prípadne nácvik činnosti krízového 

štábu obcí, ktoré nebudú zapojené do súčinnostného cvičenia 

„Núdzový stav 2020“ 

Plán prípravy predseda KŠ   

Pracovník CO                                                                      

do 30.6.  

2 Zúčastniť sa na príprave predsedov KŠ miest a obci okresu  Predseda KŠ Podľa pozvánky 

3 Aktualizovať dokumentácia KŠ, s dôrazom na systém 

vyrozumenia členov KŠ 

Dokumentácia CO Predseda KŠ 

Pracovník CO 

V priebehu roka 

4 Predloženie správ na rokovanie bezpečnostnej rady okresu  Dokumentácia CO Predseda KŠ 

Pracovník CO 

Jún, september  

 

II. Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 

 

5 Aktualizovať Analýzu ohrozenia obce z hľadiska možného 

vzniku mimoriadnych udalosti 

Dokumentácia CO Pracovník CO Do 28.2. 

6 
Aktualizovať Plán ochrany obyvateľstva .., na základe 

legislatívnych zmien odbornej spôsobilou osobou 

Dokumentácia CO Pracovník CO 31.12. 

7 Upresniť elektronickú kartu obce CO po obdržaní karta od OÚ 

a zaslať na OÚ Senica 

Dokumentácia CO Pracovník CO Do 28.2. 

8 Aktualizovať Povodňový plán záchranných prác a aktualizované 

časti zaslať na OÚ SE 

Dokumentácia CO Pracovník CO 31.8. 

9 Viesť určenú dokumentáciu na zabezpečenie záchranných prác : 

- dokumenty riadenia, najmä spracované príkazy, 

zaznamenané úlohy, mapy plány a schémy 

- výkazové a informačné dokumenty, najmä 

vyplnené tlačivá, tabuľky, denník záznamov 

- pomocné dokumenty, najmä záznamy, výpočty, 

prehľady, záznamové a evidenčné pomôcky, 

pripravené tlačivá   

 

Dokumentácia CO Pracovník CO Január-december 



10 
Upresniť a viesť dokumentáciu jednotiek civilnej ochrany  

- zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre 

potrebu obce  

- dokumenty o určovaní osôb do jednotiek civilnej 

ochrany pre potrebu obce 

- kartu civilnej ochrany obce 

- prehľad odborných jednotiek pre potrebu územia 

vytvorených v obci 

- prehľad jednotiek civilnej ochrany pre potreby 

obce 

- prehľad o materiálnom a technickom vybavení 

jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce 

 

 Predseda KŠ Január-marec 

11 Cvičenie krízového štábu obcí  spolu s krízovým štábom OÚ 

Senica v rámci  súčinnostného cvičenia s  OÚ TT „Núdzový stav 

2020“.   Do cvičenia zapojiť VOO. 

 Predseda KŠ október 

12 
Zabezpečovať preskúšanie prostriedkov varovania (elektrických 

sirén), k tomu v deň       skúšky informovať obyvateľstvo 

o vykonaní skúšky a nahlásiť okresnému úradu prípadnú 

nefunkčnosť  sirény. 

 Predseda KŠ Podľa pokynov OÚ 

13 Zabezpečiť revíziu elektrickej sirény vo vlastníctve mesta alebo 

obce a informovať       okresný úrad o jej vykonaní. 

 Predseda KŠ 

Pracovník CO 

Každé 4 roky 

14 Spolupracovať s okresným úradom pri modernizácii  systému 

varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v územnom obvode. 

 Predseda KŠ 

Pracovník CO 

priebežne 

15 Viesť dokumentáciu  prípravy na civilnú ochranu, v tomto 

rozsahu: 

- tematický plán 

- rozvrh zamestnania + záznam o účasti alebo 

prezenčnú listinu 

 Predseda KŠ 

Pracovník CO 

priebežne 



- organizačno-metodické pokyny na vykonanie 

nácviku  

- plán vykonania nácviku  

- námet na vykonanie nácviku  

- materiálno-technické, finančné a zdravotnícke 

zabezpečenie nácviku  

16 Zabezpečiť a vykonať prípravu štábu a jednotiek civilnej ochrany 

v rozsahu 4-6 hodín odborne spôsobilou osobou.  

 Predseda KŠ 

Pracovník CO 

15.12. 

17 Preškoliť obyvateľstvo v súlade s dokumentom „ Rozdelenie 

problematiky prípravy na     sebaochranu a vzájomnú pomoc do 

cyklu 3 rokov“ s časťou tretieho roku cyklu. 

 

Obsah prípravy obyvateľstva: 

Ochrana obyvateľstva pred únikom nebezpečných látok, 

- možné zdroje ohrozenia únikom nebezpečnej látky, 

- správanie sa pri úniku chemických nebezpečných 

látok, preprava NL, označovanie DP prepravujúcich 

NL, 

- správanie sa pri úniku biologickej nebezpečnej látky, 

- správanie sa pri úniku rádioaktívnej látky, 

- správanie sa pri náleze podozrivého predmetu, 

zásielky a nahlásenia uloženej výbušniny 

 

   Každoročne opakovať 

- základné pojmy v civilnej ochrane, 

- mimoriadne udalosti, všeobecne, 

- linky tiesňového volania, IZS + linka 112, spôsob 

nahlasovania udalostí, 

- informačné miesta civilnej ochrany, kde sa 

dozviem o ohrození a opatreniach         k ochrane 

obyvateľstva, 

- varovné signály civilnej ochrany 

 Predseda KŠ 

 

Priebežne 



- správanie sa po zaznení signálu civilnej ochrany, 

- základy prvej pomoci. 

   Rozsah -  podľa potreby. 

    Metodika – oznamovacia (výklad, prednáška, beseda, 

prezentácia) 

18 Vyhodnotiť prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú 

pomoc v trojročnom     cykle a zaslať na OÚ. 

 Predseda KŠ 

Pracovník CO 

15.12. 

19 Aktualizovať informácie pre verejnosť na webovom sídle mesta 

alebo obce v rozsahu podľa § 15a ods.2 zákona č.42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení 

 

 Predseda KŠ 

Pracovník CO 

31.3.2020 

20 Poskytnúť pomoc školám pri vytváraní krúžkov mladých 

záchranárov CO a   spolupracovať pri  zabezpečovaní súťaže 

mladých záchranárov CO. 

 Predseda KŠ 

Skladník CO 

Priebežne 

     

21 Zabezpečiť účasť na postupovom  kole Súťaže mladých 

záchranárov CO 

 Starosta obce apríl-máj 

22 Aktívne zapojiť do výtvarnej súťaže predškolské a školské 

zariadenia vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti 

 Starosta obce Podľa pokynov OÚ 

23 Podieľať sa na integrácii skladov  tak, aby v obciach do hodnoty 

mat.  3500 €  bol     ponechaný materiál len pre  jednotky CO pre 

potrebu obce a krízový štáb obce. 

 Skladník CO 

Predseda KŠ 

Podľa pokynov OÚ 

24 Zabezpečovať skladovanie a ošetrovanie materiálu civilnej 

ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

 Skladník CO 

Predseda KŠ 

Podľa pokynov OÚ 

25 
Vykonať inventarizáciu materiálu civilnej ochrany k 31.12.2019 

 Skladník CO 

Predseda KŠ 

31.12.2019 

26 Zaslať na refundáciu odmenu skladníka za skladovanie 

a ošetrovanie prostriedkov  

      individuálnej ochrany pre obyvateľstvo mesta, obce 

v polročných intervaloch. 

 Skladník CO 

Predseda KŠ 

Podľa pokynov OÚ 

 



 

 

II. Na úseku hospodárskej mobilizácie 

 

27 JIS HM EPSIS – pracovať s jednotným informačným systémom 

HM, aktualizovať a doplniť údaje v databáze  jednotného 

informačného systému HM, táto úloha bude v roku 2020 aj 

predmetom kontroly zo strany OÚ Senica 

 Poverený 

pracovník úradu 

Priebežne 

28 Vykonať  inventarizáciu USB tokenu prostredníctvom programu 

EPSIS.  

 Poverený 

pracovník úradu 

Určí MH SR 

29 Aktualizovať údaje v „Základnej dokumentácii obce na 

organizáciu predaja ŽDT s využitím MRO v období krízovej 

situácie“: počet obyvateľov podľa vekových kategórií, výdajne 

odberných oprávnení – personálne zabezpečenie, určené predajne 

a potrebu vybraných komodít (údaje čerpať z „elektronickej karty 

civilnej ochrany“ zasielanej na OÚ). Tieto údaje aktualizovať aj 

JIS HM EPSIS. 

 Pracovník CO marec 

30 Spolupracovať s OÚ pri povinnosti obcí zriaďovať výdajne 

odberných oprávnení 

 Pracovník CO priebežne 

31 V spolupráci s OÚ zabezpečiť prípravu členov výdajne odberných  

oprávnení a členov VOO miest a obcí  

 Pracovník CO priebežne 

32 Uplatňovať na OÚ požiadavky na odberné oprávnenia systémom 

špecifického aplikačného programu jednotného informačného 

systému HM  

 Pracovník CO priebežne 

33 Zúčastniť sa odbornej prípravy  obcí zameranú na vedenie 

evidencie v JISHM/EPSIS a na systém zabezpečenia zásobovania 

životne dôležitým tovarmi pre obyvateľstvo postihnuté krízovou 

situáciou 

 Pracovník CO Podľa pozvánky 

 

 

 

 



III. Na úseku obrany štátu 

34 V zmysle § 10 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 319/2002 Z.z. 

o obrane SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obrane“) plniť opatrenie potrebné na obranu štátu vydaného 

v rámci koordinácie úloh potrebných na obranu štátu - viesť  

dokumentáciu obce (mesta) na úseku obrany štátu 

Plán hospodárskej mobilizácie Poverený 

pracovník úradu 

31.12. 

35 Oznamovať Okresnému úradu Trnava – oddeleniu obrany štátu 

zmenu adresy trvalého pobytu, úmrtia a vyhlásenie za mŕtveho 

občanov, ktorým vznikla branná povinnosť v zmysle § 11 ods. 2 

zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o brannej povinnosti“) a Dokumentácie obce (mesta) na 

úseku obrany štátu. 

Plán hospodárskej mobilizácie Poverený 

pracovník úradu 

30.6. a 30.11.  

36 Zaslať Okresnému úradu Trnava – oddeleniu obrany štátu Menný 

zoznam zamestnancov, oslobodených od výkonu mimoriadnej 

služby a alternatívnej služby, a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 17 ods. 8 zákona 

o brannej povinnosti a Dokumentácie obce (mesta) na úseku 

obrany štátu. V tomto mennom zozname oznámiť (uviesť číslom) 

celkový počet zamestnancov schválených Okresným úradom 

Trnava z požiadavky. 

Plán hospodárskej mobilizácie Poverený 

pracovník úradu 

31.1. 

37 Zaslať Okresnému úradu Trnava – oddeleniu obrany štátu návrh 

nehnuteľností a vecných prostriedkov (pracovných strojov) 

vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany 

štátu do 31.5. kalendárneho roka. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO 31.5. 

38 Zaslať Okresnému úradu Trnava návrh vecných prostriedkov - 

pracovných strojov vhodných a technicky spôsobilých na 

zabezpečenie úloh obrany štátu (bez štátnej poznávacej značky) do 

30.5. kalendárneho roka. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO 31.5. 

39 Zaslať Okresnému úradu Trnava – oddeleniu obrany štátu do 30. 

júna kalendárneho roku Menný zoznam občanov – mužov, ktorí 

majú trvalý pobyt v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku 

Plán hospodárskej mobilizácie Poverený 

pracovník úradu 

30.6. 



dovŕšia 18 rokov veku v zmysle § 11 ods. 2 zákona o brannej 

povinnosti a Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu. 

40 Zaslať Okresnému úradu Trnava návrh fyzických osôb, ktorým 

môže byť v čase vojny   a vojnového stavu uložená pracovná 

povinnosť (doručovateľov) v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona 

o obrane a Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu.  

 

Plán hospodárskej mobilizácie Poverený 

pracovník úradu 

30.6. 

41 V zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona o obrane a Dokumentácie 

obce (mesta) na úseku obrany štátu plniť úlohy, pokyny a 

opatrenia potrebné na obranu štátu vydaných Okresným úradom 

Trnava v rámci koordinácie činnosti obcí pri plnení úloh 

potrebných na obranu štátu podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona 

o obrane. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

42 Viesť evidenciu nehnuteľností a vecných prostriedkov vhodných 

a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu 

navrhnutých okresnému úradu v sídle kraja podľa bodov 4. a 5. 

v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) zákona o obrane                                    

a Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

43 Viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny a 

vojnového stavu uložená pracovná povinnosť (doručovateľov) 

navrhnutých okresnému úradu v sídle kraja podľa bodu 7. 

v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona o obrane a Dokumentácie 

obce (mesta) na úseku obrany štátu. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

44 V zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o obrane a Dokumentácie 

obce (mesta) na úseku obrany štátu riešiť doručovanie 

povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydaných Okresným úradom 

Trnava, prostredníctvom zamestnancov miest a obcí alebo 

fyzických osôb k tomuto vopred určených, ktorým bude uložená 

pracovná povinnosť, v čase vojny a vojnového stavu. Pri výbere 

fyzických osôb za doručovateľov spracovať návrh (zmenu návrhu) 

na uloženie pracovnej povinnosti k zabezpečeniu doručovania 

zásielok mestami a obcami a tieto zaslať na Okresný úrad Trnava. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 



45 Viesť evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených 

na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny, 

vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie 

príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského 

a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej 

mobilizácie v zmysle              § 11 ods. 1 písm. a) zákona o obrane 

a Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

46 V zmysle § 11 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o obrane podieľať 

sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu a 

plniť ďalšie úlohy podľa pokynov Okresného úradu Trnava 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

47 Plniť úlohy zo zákona o brannej povinnosti vyplývajúce pre obec, 

ohlasovňu pobytu prípadne zamestnávateľa voči Okresnému úradu 

Trnava. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

48 V zmysle § 17 zákona o brannej povinnosti, Dokumentácie obce 

(mesta) na úseku obrany štátu a Metodického pokynu Ministra 

obrany SR č. 2/2015 v znení neskorších predpisov o realizácii 

občanov, ktorým vznikla branná povinnosť od výkonu mimoriadnej 

služby a alternatívnej služby, zverejneného na stránke Ministerstva 

obrany SR v sekcii „O nás – Materiály a dokumenty – 

http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty/ v prípade potreby 

zabezpečenia nevyhnutnej činnosti mesta alebo obce v rámci 

dôležitého záujmu bezpečnosti a obrany SR zabezpečiť 

oslobodenie osôb (svojich zamestnancov), ktorí majú brannú 

povinnosť. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO priebežne 

49 V zmysle § 17 ods. 7 písm. d) zákona o brannej povinnosti a 

Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu zaslať počet 

občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu 

alebo alternatívnu službu na schválenie na Okresný úrad Trnava – 

oddelenie obrany štátu. - tento dokument zaslať len v prípade, ak 

došlo k zmene počtu občanov, požadovaných na oslobodenie. Ak 

nedošlo k zmene počtov týchto občanov, platí posledný schválený 

počet  

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO 31.12. 

http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty/


50 V zmysle § 17 ods. 9 zákona o brannej povinnosti v období 

krízovej situácie bezodkladne oznámiť dôvody vzniku a zániku 

oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej 

služby Okresnému úradu Trnava – oddeleniu obrany štátu. 

Plán hospodárskej mobilizácie Pracovník CO V období krízovej 

situácie 

51 V zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona o obrane zúčastňovať sa na 

príprave na obranu štátu a plniť úlohy spojené s preverením 

pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu. 

 

 Starosta obce 1.2.2020 

52 V zmysle § 17 ods. 9 zákona o brannej povinnosti v období 

krízovej situácie bezodkladne oznámiť dôvody vzniku a zániku 

oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej 

služby Okresnému úradu Trnava – odbor obrany štátu. 

 

 Starosta obce Po vzniku MU 

 

 

 

 

 

IV. Na úseku kontrolnej činnosti 

 

 Úloha Materiál Zodp. Termín do 

53 Kontrola OÚ Senica nie je v roku 2020 plánovaná.  Dokumentácia CO Starosta obce 

Pracovník CO 
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Ine. Milan SeleckV a Ine. L'idia Seleckd, eakanv 187, 930 40 eakanv

Obec Borskli Svdt'i Jur

908 79 Borskli Svdt'i Jur 690

V dakanoch, 18.0.2019

Vec

Ziadost o odk0penie pozemku

Dovol'ujeme si Viis poiiadaf o odk0penie pozemku v obci a katastrdlnom ilzemi Borsk'i Svdtri Jur,

rekreadnd oblast Tomky, zapisanej na LV i. 10883 p.d. 5550/1 o vi?mere 40 m2, v dasti pozemku, kde

sa nachddza naSa rekreadnS chata p.i.565O/42 so stipisnfm dislom 972,ktorfje vo vfludnom

vlastnictve Ing. Milana Seleck6ho. Na pozemku 40m2 sa nachddza chata a iumpa. V s0dasnosti

platime za prendjom pozemku a radi by sme pozemok vysporiadali a odkripili do osobn6ho

vlastnictva Ing. Milana Seleck6ho a Ing. L'idie Seleckej.

Rozhodnutim zo dia 20.7.L987 bol pozemok vyiatV na rekrea€nd ildely a za pridelenf pozemok na

stavbu chaty som uhradil dia 25.8.1987 7.402,- Kds. Miestnym ndrodnri m vri borom v Borskom Jure

bolo vydan6 Rozhodnutie o prideleni pozemku do osobn6ho uiivania zo strany finandn6ho odboru

ONV Senica a bol stanovenf poplatok vo v'i5ke 15,-Kds za tm2. AvSak napriek uhradeniu poplatku

a iiadosti ndm do dneSn6ho dia nebolo zasland rozhodnutie, ktor6 bolo zo strany MNV Borsk'i Jur

prislf ben6.

K iiadosti o odkfpenie pozemku prikladdme geometrickf pldn zo dia 15.8.2019.

Za kladn6 vybavenie iiadosti vopred dakujeme

lng. Milan Seleckf

Ing. Llidia Seleck6

Prilohy: 1. geometrick'i plSn

2. Rozhodnutie zo dfra 20.7.1987

3, 0hrada za vyiatie p6dy

?

oggepe-f wbE&D
BORSKV SVd{TV JUR

'aGw4ro l't'1



lfteslnf ndrodn;i !.f!o:. t &frfng {uge-._
V Borskom Ju:,e d{ta ZOtT;ItgS?

Rnzhodnutle
No zdklede' polynnv ivr'-ss* s' vL4SS/1.g86 zo oia g,gprg86,Vdra oznen:ujeme, Ze ltado rlirlV v Sen.ictre,6tre'.tr uznesen{n drst o 166/87 a,r#J:r;lJrffir;.i":::"_rlure n€, svr:rjom z,:isadnut/ clri-a 

'g,;,ir* 
uznesen{& d{sLo 3g/IgsTschvdli10 dhnad'', ndkl'rJ ov da uyfi"ri, pornohosporldrskoj a 1c_.sn6;

pody v -r-nkat ite Bo:.str.f Jur. _ ,;;;'; tttulu t'vn.r dho ndfra.tjapolnohnspoddrslrej e lc:enej p6cly na relcreeidnd ddeLl rv zmysle vy$sre uvedent'ch pnkynov MF ssR odvody zt) t'ver_6#:itJorTilil;:Ti*, podv Fr ndkr.adv na nelhrednrr rekulti-
rde o rrzsrrenie ns";;*lT;:;;jr-J";T"; il;:":;":ff":j:j :
tJichto nrikloclnch nem6Ze porJieil.ef T^z\.det IW.Na zriklade vyi$ie uveden;ich uz'esen{ v6m oznamujerne, de 3e
pni<ie1en.ri pozenok bnL schvr{Jen/ jednntnJl pnpLotok ze trvn_t d::ffi ';TJi{::i::ffi:::d_l:-;;"il' u Jedno,i ivlich s,aveb-

V prltohe Vdm ,_"iJ:Jr'e z-..r nienku e E.

::r:;il";ii; vo vle';stnom zduj'ie u.""*ii:T li";-iil.i'lo ff-
stidasne uni 

rnzhndnutle ".

*njjffii "n'ii3.t;.ff 
ff_::jl::.#;:: ;,'.ffij ;J;;:._

fi:nendnchc 
"uolliu;ffT.:czenku 

dn osobndhr ulivanra zo sti:eny
Kds ae rna. 

s vrvv Denlco stancvenJi poplatok vo v;i6ke L5,_

*rrt#TJ;rl""l"u"utiu sa n.zere odvor.af, do L5 dn! cestou

i' 'l

Pr.ed serla triflIff
Chud{k J6n v.r.
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Spoplaltn€:n6 podl'a
zakon.r i451952.2.
sumou .,."37.t":..€

Gecrnetl*i *h !; pod<ladan na privne rikony, ked 0daje doterajSidro stavu vlkazu vlmer s0 zhodn6 s rldayni pl*fdr vipisov z katasfa ndrnutelnosti

VyhdcriH

lng. Tondi Kozdr
lng ToniiiKoziir

Catunoua 26, 84 | 02Bralislaya

etmil: xkoza r fona@gnail wn
EO:51/09M/

Kra' Tnavsh/ | 
o*res senia I 

ouec 
BonklsvdtiJur

Katask. lCisto lttitaoori'
rtzemie BorsklSrdtiJur I p;aru 49/il/9 | ri.r;. ' ZS-/X-16-/6

GEOMETRIC1ff PI.AN
na zaneranie skuby p.i. 5650/42 a oddelenie pozenku p.i
ffifl/fi95650nm,ffi50//21

Vyhotwil Aulorizaine oreril
0radneoveril rng. TOm65 BLANARIK

Dia: ll\,leno: lng. Tondi Kozdr
n.07.2019 |

Dia:

Qgrry'*:
l\,feno: lng. ToniiS Koziir
*.

Dia:f l, 08, ZUfg. l'"'' 6g0/?O/g
Nw6 hraiice bdiv prirode oznaien6

ntlrmi
N6'.i'rc3SSsJ;lqryt

Zaznan podobn6ho merania (meradskf n6drt) d.

E1399

w"mS0radnice bodov oznaden!'ch dislami a ostatn6 me-

radsk6 idaje s0 uloien6 vo v5eobecnej dokument6cii

r.E. 6.50 - 1997 \5 -/k#.u



Vykz ulnerku geonetrickdnu pliinu i. 49/2019 Slrana l//

VYKAZ VYMER

Doteraj5i stav Zmeny Novf stav
disb

Mfmera Druh

pozemku

D

i

I

K

parcele

dislo

m2

od

parcely

6islo

m2

6isto

parcev

Vfmera Druh

pozemku

Vlastnik

(ind oprdv. osoba)

adresa (sidlo)

PK
vlo2lq

parcely

LV PK KN ha # na 62 k6d

t493

t0883

56fl/42

5650/1

2t

420

zastar.pl

ostal.pl

5650/42

56fln20

56fl//21

5650n

56ffih9

26

4

I

42t2

I

zaslav.pL

/6

/9

zaslar.pl

l8
zastav.pl

/8

ostat.pl

37

zastav.pl

/6
t9

dotenjii

detlo

dello

detto

detto

4258 4258

Lepnda: kd spisobu vwZivania pozenkov: ktid druhu stavU:

16 - Pozennk, na ktaon je postavend nebytord budoua oznaiend sipisnim 19 - Budora pre Sport a rekreaini iCely
iidon
18 - Pozenok, na ktonn je dvor
37 - Pozenoh na ktomn st skaf, svahy, rokliny, rinole, rynk1 n&e s
kwinalebo kanenin a iniplochy, ktore neposffiujti tnalli Ertok

t.6. 6.76-1997
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SVKOROVA Martina

Predmet: FW: FW: Ziadost'o odk0penie pozemku pod chatou

, From: Milan Selecky fmailto:Milan.Selecky@mzv.sk]
, Sent: Friday, February 7,202012:04 PM

To: KRATOCHVILOVA Anna
i Subject: Ziadost o odkripenie pozemku pod chatou
. Importance: High

Dobqf dei prajem pani starostka,

i

, predmetnri Ziadost'som V6m na obecn;i rirad priniesol spolu s mojou manZelkou df,a 18.09.2019 aj
I s prilohou origin6lu geometrickdho pl6nu osadenia chaty.

, Do dnesndho dia som od V6s nedostal pisomnri odpoved'na na5u Ziadost'.

: Ziadost prevzalapani Ing. Alena Vachajov6, ktor6 n6s informovala o moZnosti odkripenia prenajiman6ho
pozemku do osobn6ho vlastnictva, aLe v Ziadosti o odkripenie pozemku m6me uviest'plochu, zaktori

, platime teraz n6jom, teda 40 m2 - plochu pod chatou 38 m2 plus plochu nad septikom2 m2, do sme
j v Ziadosti ai uviedli.

Ako som V6m v telefonickom rozhovore uviedol, srihlasime aj s odkripenim pozemku pod chatou
v rozlohe 38 m2 .

Toto vyjadrenie mdZete povaZovat'za prilohu k p6vodnej Ziadosti.

Dakujem V6m vopred za spolupr6cu a sptitnf odpoved'k na5ej Ziadosti.

S pozdravom

Ing.Milan Seleckf

I Deputy Head of Mission and Consul


