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 Z á p i s n i c a 

 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 27. 05. 2019 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- poslanci  Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur - Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 
Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana 
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

- Mgr. Iveta Balejčiková – hlavná kontrolórka obce 

- Bc. Mária Fačkovcová – účtovníčka obce 

- Mária Zaicová - zapisovateľka 

- občania podľa prezenčnej listiny.  
 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová, 

konštatovala, že je prítomných deväť poslancov, takže bolo uznášania schopné.  

Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia: 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 27.05.2019 

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. Zmena rozpočtu č. 2/2019 

5. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2018 

6. Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

7. Diskusia  

8. Záver 
 

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 

 

 

Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Zuzanu Obernauerovú  a Martu Hromkovičovú. 

O obsadení návrhovej komisie dala starostka hlasovať. 
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

za členov návrhovej komisie 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 

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 navrhla  Mgr. Branislava Baláža a Bc. Petra Holúbka. 

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

s c h v a ľ u j e  

 

za overovateľov zápisnice Mgr. 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 
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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 23. mája 2019. 

 

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

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. 
Na minulom zasadnutí OZ (15.04.2019) bolo toto uznesenie z dôvodu nezáujmu Poľovného 
združenia o uzavretie nájomnej zmluvy zrušené. 
 

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

Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku – zrušené  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z p.č. 1026/1vo výmere 
109 m2 z p. č. 1026/4 vo výmere 28 m² a z p. č. 1019/2 vo výmere 1 m² Vilme Kovárovej, 
Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vínkovej  za cenu 1,50 €/m2.  

Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, 
písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností. 
Dňa 14.03.2019 bolo na obecný úrad doručené Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva, 
v ktorom Okresný úrad, katastrálny odbor pred povolením vkladu vyžaduje predloženie uznesenia 

obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva a podiel, v akom kupujúci 
nadobúdajú majetok, preto bolo toto uznesenie zrušené Uznesením č. 47/2019 a bolo prijaté nové 
uznesenie (Uznesenie č. 49/2019). 
 

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

Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku – zrušené  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m² z 
p. č. 1008/1 za časť pozemku z p. č. 1019/2 Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi 
Kovárovi a Alene Vínkovej. Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov § 9a, ods. 8, písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-

predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  
Dňa 14.03.2019 bolo na obecný úrad doručené Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva, 
v ktorom Okresný úrad, katastrálny odbor pred povolením vkladu vyžaduje predloženie uznesenia 

obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva a podiel, v akom zamieňajúci 
nadobúdajú majetok, preto bolo toto uznesenie zrušené Uznesením č. 48/2019 a bolo prijaté nové 
uznesenie (Uznesenie č. 50/2019). 
 

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

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. 
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Na minulom zasadnutí OZ (15.04.2019) bolo toto uznesenie z dôvodu nezáujmu Poľovného 
združenia o uzavretie nájomnej zmluvy zrušené. 
 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z parcely reg. „C“ č. 
1026/1 (vzniká nová parcela reg. „C“ č. 1026/14 – zastavaná plocha o výmere 38 m2) za cenu 1,50 

€/1m2, kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej, obidvaja bytom 908 79  Borský 
Svätý  Jur 483, ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v 
tom, že novovytvorený pozemok tvorí súčasť dvora rod. Katerincovej, vzhľadom na charakter a 
umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a 
obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 

Kúpna zmluva zatiaľ nebola predložená na podpis. 

 

Uznesenie č. 39/2019 – doplnenie programu rokovania OZ 15.04.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo doplnenie zverejneného programu  o bod 
programu schválenie dotácie pre DFS Juránek. 
 

Uznesenie č. 40/2019 – program rokovania OZ 15.04.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 15.04.2019 v nasledovnom znení: 

1. Otvorenie 

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

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
5. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková - Žiadosť o odkúpenie 

pozemku a zámenu pozemku 

6. Schválenie dotácie pre DFS Juránek  
7. Pošta  - Jozef Král – Žiadosť o kúpu pozemku 

 - Viera Banášová – Žiadosť o zámenu pozemkov 

 - Martin Vyšváder – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 - Ján Radocha – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku  

 - Ján Šimek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 - Rudolf Vlk – Žiadosť o predaj pozemku 

 - Lukáš Húšek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 - Mgr. Peter Vavrek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 - Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

8. Diskusia  

9. Záver 
 

Uznesenie č. 41/2019 – schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Petra Vlka a 

Mgr. Juraja Smolára. 
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Uznesenie č. 42/2019- schválenie overovateľov 

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

Baláža a Dušana Hudeca. 

 

Uznesenie č. 43/2019 – kontrola plnenia uznesení  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie  kontrolu uznesení s tým, že v 
evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 120/2018, 121/2018, 126/2018 a 38/2019. 

 

Uznesenie č. 44/2019 – zrušenie Uznesenia č. 59/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo Uznesenie č. 59/2017, ktoré sa týkalo 
prenájmu časti parcely 1667/20 vo výmere 63 m2 SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na 
dobu 20 rokov. 

 

Uznesenie č. 45/2019 – zrušenie Uznesenia č. 126/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure rušilo Uznesenie č. 126/2018, ktoré sa týkalo sumy 

prenájmu parcely registra C č. 1667/20 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 63 m2 SPZ Poľovnému 
združeniu Borský Svätý Jur. 
 

Uznesenie č. 46/2019 – zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zriadenie vecného bremena na priznanie 
práva uloženia a užívania inžinierskych sietí v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 
35/2019 zo dňa 22. 03. 2019 vyhotoveného firmou 9G s.r.o., IČO: 50147935, úradne overeného 
Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom pod č. 235/2019 dňa 01. 04. 2019 na pozemkoch 
reg. C-KN: 

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

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

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

- parc. č. 14692/2 (diel č. 5) 3m2, 

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

- parc. č.  123/9 (diel č. 7) 13m2, 

- parc. č. 123/5 (diel č. 8) 36 m2, 

- parc. č. 123/4 (diel č. 9) 39m2, 

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

- parc. č. 1669/8 (diel č. 11) 4m2, 

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

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

Uznesenie č. 47/2019 – zrušenie Uznesenia č. 120/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo Uznesenie č. 120/2018, ktoré sa týkalo 
odpredaja pozemku rod. Kovárovej. 
  

Uznesenie č. 48/2019 – zrušenie Uznesenia č. 121/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo Uznesenie č. 121/2018, ktoré sa týkalo 
zámeny pozemku s rod. Kovárovou. 
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Uznesenie č. 49/2019 – odpredaj pozemku rod. Kovárovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z parcely reg. „C“ č. 
1026/1, ostatná plocha,  diel 11 o výmere 41 m2, diel 12 o výmere 55 m2, diel 13 o výmere 11 m2, 

diel 14 o výmere 2 m2 a z parcely reg. „C“ č. 1026/4, záhrada, diel 15 o výmere 12 m2 a diel 16 o 

výmere 16 m2, ktoré sú spolu vo výmere 137 m2 (z parcely reg. „C“ č. 1026/1 – 109 m2, z parcely 

reg. „C“ č. 1026/4 – 28 m2) Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene 
Vínkovej za cenu 1,50 €/m2 podľa Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom 
Bilickým, úradne overeného Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 
07.08.2017, ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v 
tom, že na novovytvorenej parcele č. 1008/5 stojí garáž, ktorú rod. Kovárová vlastní a pozemky 
tvoria súčasť dvora rod. Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je 
predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva 
pre svoje potreby. 

Kupujúci kupujú nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu do svojho podielového 
spoluvlastníctva v nasledovných podieloch : 
Vilma Kovárová v podiele 5/8 – ín, 
Jozef Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Jaroslav Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Alena Vínková v podiele 1/8 – ina. 

Dodatok k zmluve ešte nebol podpísaný. 
 

Uznesenie č. 50/2019 – zámena pozemku rod. Kovárovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámenu z parcely reg. „E“ č. 1008, 
zastavaná plocha diel 1 o výmere 61 m2: vzniká novovytvorená parcela reg. „C“ č.1008/6 – ostatná 
plocha o výmere 61 m2 a z parcely reg. „E“ č. 1019/2, ostatná plocha sa odčleňuje diel 10 o výmere 
62 m2 podľa Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného 
Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 07.08.2017. Zamieňajúci si 
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny navzájom zamieňajú tak, že Zamieňajúci Obec Borský 
Svätý Jur sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 – ina pozemku parcely reg. „C“ č.1008/6 – 

ostatná plocha o výmere 61 m2 a Zamieňajúci - Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a 
Alena Vínková sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi z parcely reg. „E“ č. 1019/2 odčleneného 
dielu 10 o výmere 62 m2 v nasledovných podieloch : 
Zamieňajúci Vilma Kovárová v podiele 5/8 – ín, 
Zamieňajúci Jozef Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Zamieňajúci Jaroslav Kovár v podiele 1/8 – ina, 

Zamieňajúci Alena Vínková v podiele 1/8 – ina. 

Cena pozemku za 1m2 je 1,50 €, hodnota pozemku vo výmere 61 m2 je 91,50 €, hodnota pozemku 
vo výmere 62 m2 je 93,- €. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vínková doplatia 
1,50 € do pokladne obce Borský Svätý Jur. 
Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, 
písm. e. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že parc. reg. „C“ č. 1008/2 tvorí súčasť dvora rod. 
Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý 
pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 
Dodatok k zmluve ešte nebol podpísaný. 
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Uznesenie č. 51/2019 – navýšenie dotácie v prospech DFS Juránek - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure dalo predbežný súhlas na navýšenie dotácie v 
prospech DFS Juránek vo výške 2 500,- €, súčasne súhlasí s vykonaním zmeny rozpočtových 
položiek z kapitoly verejná zeleň v sume 2 500,- €. Táto zmena bola zapracovaná do Zmeny 
rozpočtu č. 2/2019. 
 

Uznesenie č. 52/2019 – odpredaj pozemku Jozefovi Královi 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 
17352 Jozefovi Královi, bytom 908 72  Závod 482. 
 

Uznesenie č. 53/2019 – zámena pozemkov Viery Banášovej 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo zámenu pozemkov na základe žiadosti 
Viery Banášovej, Topoľčianska 3203/22, 851 05  Bratislava – Petržalka, zo dňa 17.12.2018. 
 

Uznesenie č. 54/2019 - odpredaj pozemku Martinovi Vyšváderovi 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj obecného pozemku na základe 
žiadosti Martina Vyšvádera, 908 79  Borský Svätý Jur 51, zo dňa 26.03.2019. 
 

Uznesenie č. 55/2019 – odpredaj pozemku Jánovi Radochovi 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj obecného pozemku na základe 
žiadosti Jána Radochu, 908 79  Borský Svätý Jur 51, zo dňa 09.04.2019. 
 

Uznesenie č. 56/2019 – odpredaj pozemku Jánovi Šimkovi 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 
14796 Jánovi Šimkovi, bytom 908 79  Borský Svätý Jur 541. 
 

Uznesenie č. 57/2019 – odpredaj pozemku Rudolfovi Vlkovi 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 
432/1 Rudolfovi Vlkovi, bytom 908 79  Borský Svätý Jur 267. 
 

Uznesenie č. 58/2019 – odpredaj pozemku Lukášovi Húškovi 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj časti pozemku (vo výmere 
97,5 m2) z parcely reg. „C“ č. 14200 Lukášovi Húškovi, bytom 908 80  Sekule 131. 
 

Uznesenie č. 59/2019 – odpredaj pozemku Mgr. Petrovi Vavrekovi 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj časti pozemku (vo výmere 110 
m2) z parcely reg. „C“ č. 14200 Mgr. Petrovi Vavrekovi, bytom 908 79  Borský Svätý Jur 793. 
 

Uznesenie č. 60/2019 – prenechanie majetku obce do nájmu Petrovi Trnkovi 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámer prenechať majetok obce parc. č. 
14289 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 m2 do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi, 908 79  
Borský Svätý Jur 736. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 
9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec t.č. pozemky dlhodobo 
nevyužíva, žiadateľ pozemky využíva na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2018, ktorá bola 
uzatvorená na dobu určitú, do 28.02.2019. Žiadateľ chce v nájme pokračovať a pozemky naďalej 
využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov včiel a hydiny. 
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Výška nájomného je stanovená sumou 70,- €/ha 

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol od 
09.05.2019 zverejnený vo vývesnej skrinke pred obecným úradom a na webovej stránke obce. 
 

OZ prijalo uznesenie: 

U z n e s e n i e  č .  6 4 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

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

 

kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 38/2019, 46/2019, 49/2019 

a 50/2019. 

 

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 

 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí OZ p. Eduard Rozbora hovoril o potrebe vyčistiť  zanesenú kanalizáciu 

na splaškovú vodu smerom od družstva. Starostka uviedla, že pracovníci obce kanalizáciu 
06.05.2019 prečistili. 

 

 

4.  Zmena rozpočtu č. 2/2019 

So Zmenou rozpočtu č. 2/2019 prítomných oboznámila účtovníčka obce, Bc. Mária Fačkovcová. 
Zmena rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Bc. Peter Holúbek, predseda komisie finančnej a obecného 
majetku podotkol, že zmenu rozpočtu komisia odporúča schváliť, až na výdavok pre sociálno-

zdravotnú komisiu v sume 600,-€ určených na zakúpenie figurín. Odporúča prenájom figurín. Mgr. 
Zuzana Obernauerová, predsedkyňa komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti hovorila o tom, že 
chcela pre občanov jedenkrát mesačne vykonávať kurzy prvej pomoci. Tieto kurzy by sa mohli 

vykonať aj v škole. Mgr. Juraj Smolár hovoril, že Slovenský červený kríž figuríny nezapožičiava.   
Ing. Katarína Vlková, členka komisie finančnej a obecného majetku, hovorila o tom, že 

v žiadosti od zdravotno-sociálnej komisie tieto informácie absentovali a treba si položiť otázku, či 
o tieto kurzy bude zo strany ľudí záujem. Hlavná kontrolórka sa informovala, či komisia zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti má akreditáciu ministerstva zdravotníctva. Mgr. Zuzana Obernauerová 
uviedla, že je školiteľom prvej pomoci. Obecné zastupiteľstvo  ohľadom Zmeny rozpočtu č. 2/2019 
prijalo tieto uznesenia: 
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U z n e s e n i e  č .  6 5 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

ponechanie výdavku v sume 600,- € na funkčnej klasifikácii 07 100 Sociálno-zdravotná komisia, 
ekonomická klasifikácia 642 002 kurzy prvej pomoci. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Peter Holúbek 

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

Zmenu rozpočtu č. 2/2019. 
 

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. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2018 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur predložilo OZ Správu 
o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2018, ktorú poslanci obdržali v materiáloch. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
OZ prijalo uznesenie: 
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U z n e s e n i e  č .  6 7 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

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

 

Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 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 

 

 

6. Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

Na minulom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie, kde bol schválený zámer prenechať majetok 
obce parc. č. 14289 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 m2 do nájmu žiadateľovi Petrovi 
Trnkovi, 908 79  Borský Svätý Jur 736. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku 

obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol od 09.05.2019 zverejnený vo vývesnej skrinke pred obecným 
úradom a na webovej stránke obce. 

OZ prijalo uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  č .  6 8 / 2 0 1 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

prenájom parcely registra „C“ č. 14289, k. ú. Borský Svätý Jur – trvalé trávnaté porasty o výmere 
2115 m2 žiadateľovi Petrovi Trnkovi, 908 79  Borský Svätý Jur 736 na dobu 1 rok. 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 obec t.č. pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ pozemky 
využíva na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2018, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, do 
28.02.2019. Žiadateľ bude pozemok využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov 
včiel a hydiny. 

Výška nájomného je stanovená sumou 70,- €/ha/1 rok, čo predstavuje sumu 14,81 €/1 rok. 
 

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 

 

Starostka obce informovala:  

- Z ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prišlo na obec Rozhodnutie 

o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Zberný 
dvor Borský Svätý Jur“ 

- 24.04. zhorela 1100 l nádoba na cintoríne – horieť začalo o 22.08. hod. 

- v apríli sme sa spolu s obcami Kúty, Lanžhot a Kostice začali zaujímať o dotáciu v rámci 
cezhraničnej spolupráce ČR – SR ohľadom cyklotrasy – spojenie Kostice Natura 2000 – 

Tomky CHKO. Nakoľko majetkové vysporiadanie obcí Lanžhot a Kúty bolo obtiažne 
a podmienky na slovenskej strane (mať právoplatné územné rozhodnutie) vzhľadom na krátky 
čas a po vzájomnej dohode sme túto spoluprácu ukončili. 

- 27.04. sa konalo podujatie Spomienky na „cimbalistu Ruda Radiča“ 

- 01.05. folklórny súbor zorganizoval podujatie Stavanie mája 

- 02.05. v Senici sa konalo školenie členov okrskovej volebnej komisie 

- 04.05. Jednota dôchodcov Slovenska organizovala Svätojurskú zabíjačku 

- 05.05. svätou omšou bolo pripomenutý sviatok sv. Floriána 

- 06.05. starostka obce sa zúčastnila exkurzie v Rakúsku na kompostáreň, ktorú prevádzkuje 
stavebná firma a ako pridanú hodnotu predáva kvalitný humus 

- 07.05. firma Maquita, s. r. o. vymenila mostík na detskom ihrisku pri fontáne, 

- 11.05. sa konali Krojované slávnosti, ktoré organizoval DFS Juránek a CM Juránečka 

- 12.05. sa v Šaštíne konala hasičská púť 

- 12.05. okolo 03:00 hod. bol autom poškodený stĺp verejného osvetlenia a dopravná značka 
prechod pre chodcov. Škodová udalosť je riešená cez poisťovňu. 

- 12.05. sa konala oslava ku Dňu matiek 

- 20.05. Slovenský červený kríž organizoval darovanie krvi v nemocnici v Skalici 

- 22. – 23.05. sa konal veľký snem ZMOS, na ktorom prebehli voľby na funkciu predsedu 
združenia. Do funkcie bol zvolený Ing. Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku, ktorý 
bol zvolený nadpolovičnou väčšinou už v prvom kole tajnej voľby. 

- 23.05. sa konalo zasadnutie komisie finančnej a správy obecného majetku, 

- 14.05. obec odovzdala doklady k vyhotoveniu auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2018 

- 29.05. bude dovezený nábytok do domu smútku 

- 01.06. obec poriada oslavu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 

- obec začína s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice 

- Úrad vlády Slovenskej republiky dovolil uzatvoriť Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom 
o výstavbu multifunkčného ihriska, ktorá musí byť hotová do dvoch mesiacov od odovzdania 
staveniska. 

- 25.05. obec zabezpečila konanie volieb do Európskeho parlamentu. Volebná účasť bola 14%. 

- nasledujúce zasadnutia OZ bude 24.06.2019. 
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7. Diskusia  

- Bc. Peter Holúbek sa informoval na odstavené vozidlá po obci. Starostka obce uviedla, že 
zatiaľ riešila dve odstavené vozidlá, ďalšie sa nepodarilo vyriešiť z dôvodu rodinných 
vzťahov. V riešení tohto problému bude obec pokračovať. 

- Peter Vlk sa dopytoval kedy by bolo možné začať so slúžením svätých omší  v dome 

smútku. Starostka obce hovorila o tom, že 29.05.2019 príde nábytok do miestnosti do domu 
smútku a s Dušanom Hudecom sa 02.06.2019 bude riešiť ozvučenie.  

- Dušan Hudec sa informoval, ako obec uspela v projekte WiFi pre Teba. Starostka uviedla, 

že zatiaľ písomne na obec neprišlo žiadne vyrozumenie. 
- Marta Hromkovičová sa zaujímala o faktúru od firmy ND – A. Kratochvíl na odvoz 

kartónov za sumu 836,- € - pýtala sa, či odvoz kartónov nepatrí do kompetencie firmy  
ENVI  PAK, a.s. Starostka uviedla, že firma ENVI – PAK, a.s. neodváža kartón a jednalo sa 

aj o odvoz skla. Marta Hromkovičová sa ďalej zaujímala, či sa starostka venovala výsadbe 
tují v areáli futbalového ihriska. Starostka obce uviedla, že zatiaľ túto otázku neriešila a ani 

sa s tým nerátalo v rozpočte obce. Pri každom povolení na výrub stromov obec žiada 
náhradnú výsadbu, treba rozhodnúť kam sa náhradná výsadba zasadí. 
Marta Hromkovičová ďalej hovorila o suchých stromoch pri chate pána Šelca. Starostka 

uviedla, že pán Šelc starostku obce neinformoval. Stromy zrezáva odborný pilčík v čase 
vegetačného kľudu. 
Ďalej sa Marta Hromkovičová pýtala na faktúru od firmy MEL Project, s.r.o. na 

vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, 
suma 500,- €. Starostka uviedla, že firma MEL Project, s.r.o. vypracovala obci žiadosti o 
poskytnutie dotácii na kamerové systémy a bežeckú dráhu okolo multifunkčného ihriska. 
Pani Hromkovičová sa zaujímala o faktúru od spoločnosti SHMÚ za hydrologické údaje 
o kvalite vody v toku Baroškov kanál za sumu 326,76 € a o faktúru od firmy Šupa technika 
na zemný vrták v sume 900,- €. Starostka uviedla, že  údaj o kvalite vody bol potrebný pre 
firmu, ktorá obci vypracovala štúdiu na ČOV a zemné vrtáky obec zakúpila do svojho 
majetku.  

- Pani Anna Mračnová hovorila o potrebe umiestnenia dopravného zrkadla pri studni pri 
dome súp. č. 263. Starostka uviedla, že vozovka nespĺňa normu, vyriešenie tejto situácie 
prekonzultuje s odborníkom – či bude vhodné umiestniť dopravnú značku alebo zrkadlo. 
Starostka obce situáciu preverí. 

- Pán Ladislav Horváth poďakoval poslancom a pracovníkom obecného úradu za promptné 
riešenie situácie ohľadom pokazeného kotla v kuchyni kultúrneho domu. 

- Mgr. Rastislav Droppa sa informoval ohľadom prenájmov a predajov majetku obce 

v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Tento spôsob prenájmu alebo predaja by sa mal 

používať len v prípadoch napr. na prevody majetku na verejnoprospešné účely, na 

poskytovanie starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole, 
školskému zariadeniu. Peter Vlk hovoril o tom, že prípad hodný osobitného zreteľa bol 
využívaný len ak sa roky využíval pozemok alebo bola stavba postavená na obecnom 
pozemku. Mgr. Droppa hovoril o tom, že by mal byť súpis pozemkov, ktoré  patria obci 
a obec ich nevyužíva, ponúknuť tieto pozemky obchodnou verejnou súťažou. Peter Vlk 
uviedol, že sa takýto súpis pozemkov pripravuje. Starostka uviedla, že prenájmy a predaje 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo zvažuje a koná sa 
tak v prípadoch, kde by obchodná verejná súťaž alebo dražba spôsobila zlé susedské vzťahy. 
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Peter Vlk ďalej hovoril o tom, že veľa žiadostí o odpredaj alebo prenájom  pozemkov sa 
zamietne. 

Mgr. Rastislav Droppa sa pýtal poslancov a vedenia obce, či  bola zisťovaná situácia 
ohľadom ČOV. Dušan Hudec reagoval, že poslanci mávajú stretnutia s odborníkmi ohľadom 
kanalizácie, toho času poslanci získavajú rôzne informácie. Mgr. Droppa hovoril o tom, že 
nikto nepreskúmal, že žiadna ČOV na okolí nie je zisková a obce musia doplácať. 

- Pán Duffek poďakoval komisii výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja za 
odstránenie kopy zeminy na križovatke na Tomkoch. Ďalej hovoril o tom, že ulica na 

Tomkoch, smerom na Húšky je veľmi prašná. 

- Pani Duffeková hovorila o výtlkoch na ceste na Tomkoch. Starostka obce uviedla, že výtlky 
sa opravujú po častiach, na výtlky na osade Tomky boli peniaze rozpočtované avšak počas 
roka sa presunuli na iný účel, t. č. je v rozpočte okolo 5 000,- € na opravu výtlkov. 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

Mgr. Branislav Baláž      ............................................... 

 

 

 

Bc. Peter Holúbek     ...............................................  

 

 



 

 

 

Prílohy 



Obec Borský Svätý Jur 
 
 
 

Zmena rozpočtu č. 2/2019 
 
 

V zmysle § 11 ods. 4. písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ustanovením §14 zákona č, 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
navrhujem vykonať zmenu  rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne 
 
 

Obec Borský Svätý Jur 
 
 
Bežné výdavky 
 
 
 
 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia 

Pôvodný rozpočet 
v € 

Upravený rozpočet 
v € 

08 100 
Futbalový klub 
 

642002 
príspevok na medz. 
turnaj 

8 000,00 8250,00 

09 121 
Juránek 

642014 
cestovné náklady 

3 500,00 6 000,00 

01 116 
Sociálno zdrav. 
komisia 

642002 
kurzy prvej pomoci 

0,00  600,00 

06 200 
Verejná zeleň 
 

635006 
údržba 

9 000,00 4 000,00 

 08 400 
Náboženské služby 

642002 
oprava kaplnky, 
výlet pre deti 

500,00 
 

1 000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitálové príjmy 
 
 
Ekonomická klasifikácia 
 
 

Pôvodný rozpočet v € Upravený rozpočet v € 

 
322001 
kapitálový grant 
multifukčné ihrisko 

0,00 35 000,00 

 
322001 
kapitálový grant 
zlepšenie tech.vybavenia 
učební a knižnice 
v ZŠ 
 
 

00,00 154 000,00 

 

 
 

Kapitálové výdavky 
 

 
Funkčná 

klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia 

Pôvodný rozpočet Upravený rozpočet 

03 200 
Požiarna 
ochrana 
 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
požiarnej zbrojnice 
 

80 000,00 109 000,00 
 
 
 
 
 

08 100 
Športové služby 
 

717001 
Multifunkčné ihrisko 

0,00 64 000,00 
Z toho: 
 
Zdroj 111       35 000,00 
            41      29 000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Bc.  Mária Fačkovcová 
20. mája 2019 























Prezenin6 listi
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v

konandh o 27 . m6ja 2019 o 18:00 hod.

na
Borskom Sviitom Jure

v kultrirnom dome

Mgr. Anna Kratochvilov6 - starostka obce

Mgr. Branislav Bal6Z

Mgr. Jozef Bal6i.

Bc. Peter Holirbek

Marta Hromkovidov6

Duian Hudec

Mgr . Zuzana Ob ernauerov 6

Mgr. Juraj Smol6r

Mgr. I3ubica Uhrova

Peter Vlk

Mgr. Iveta B alej dikov 6 - hlavnh kontrol6rka obce

Bc. Mdria Fadkovcov6 - irdtovnidka obce

M6ria Zaicov 6 - zapisovatel'ka
v-/zz,,f2r

J-1JV4 lz*

Meno a priezvisko Podpis


