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 Z á p i s n i c a 

 

Z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 05. 08. 2019 o 18.00 h  

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

r u š í  

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure v nasledovnom znení: 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

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

zastupiteľstva 

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

4. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti. 

5. Zmena rozpočtu 3/2019 

6. Pavol Prevaj a Mária Prevajová- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok   

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

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

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

U z n e s e n i e  č .  7 8 / 2 0 1 9  

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: 

 

Program zasadnutia: 

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 3/2019 

5. Pavol Prevaj a Mária Prevajová - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 
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6. Diskusia 

7. Záver 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

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

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

za overovateľov zápisnice Bc. Petra Holúbeka a Dušana Hudeca.   

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

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

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku starostka určila Martinu Sýkorovú. 

 

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

obecného zastupiteľstva 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 30. júla 2019. 

 

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

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

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

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

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

neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že 

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

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

pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 

Zmluva bola podpísaná 19.06.2019. 
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Uznesenie č. 46/2019 – zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, 

a.s. –v evidencii. 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. 

Zmluva bola dňa 17.06.2019 odovzdaná na Okresný úrad, katastrálny odbor.  

 

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 : 
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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. 

 

Uznesenie č. 69/2019 – program rokovania OZ 24.06.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Borskom Svätom Jure, konaného 24.06.2019 v nasledovnom znení: 

9. Otvorenie 

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

obecného zastupiteľstva 

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

12. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018  a stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

13. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský 

Svätý Jur  

14. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 

15. Návrh - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

16. Diskusia  

17. Záver 

 

 

Uznesenie č. 70/2019 – schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Bc. Petra 

Holúbka a Dušana Hudeca. 

Uznesenie č. 71/2019- schválenie overovateľov 

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

Uhrovú a Petra Vlka.  

Uznesenie č. 72/2019 – kontrola plnenia uznesení  

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

evidencii zostávajú uznesenia č. 38/2019, 46/2019, 49/2019 a 50/2019 

Uznesenie č. 73/2019 – Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) použitie prebytku v sume 13 098,19, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.  

Zostatok finančných operácií v sume 11 210,96 EUR € navrhujeme ponechať na tvorbu 

rezervného fondu.  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  z o b r a l o  n a  v e d o m i e  
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predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  

2018. 

 

Uznesenie č. 74/2019 –  Všeobecne záväzné nariadenie 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský 

Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur 

č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

zriadených obcou Borský Svätý Jur. VZN je zverejnené na webe obce.  

Uznesenie č. 75/2019 – Správu nezávislého audítora 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora z 

auditu účtovnej závierky k 31.12.2018. 

Uznesenie č. 76/2019 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

 

 

OZ prijalo uznesenie: 

U z n e s e n i e  č .  8 0 / 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 uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 38/2019, 46/2019, 49/2019 a 

50/2019. 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

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

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, 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 starostka obce odpovedala na otázky obyvateľov obce.  

 

 

   

4. Zmena rozpočtu 3/2019 

Bc. Mária Fačkovcová, účtovníčka obce oboznámila prítomných so Zmenou rozpočtu 3/2019. 

Zmena rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.  

OZ prijalo uznesenie:  

 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  
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Zmenu rozpočtu 3/2019 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

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

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pavol Prevaj a Mária Prevajová - Žiadosť o predĺženie nájomnej na pozemok  

Tento bod programu bol presunutý do ďalšieho rokovania Obecného zastupiteľstva.    

 

 

Starostka obce informovala :  

 30.6. riešili sme spadnutý strom cez cestu III.tr. smer Tomky. Na ceste k chatám sme 

riešili vyhodeného psa so šteniatkami, vypadnutý istič na verejnom osvetlení, 

vyrezanie suchých stromov, ktoré ohrozujú majetok, vrátane obhliadky na mieste. 

Ďalej sme riešili susedské spory na Tomkoch a Borskom Sv. Jure  

 29.6. na futbalovom ihrisku prípravka zorganizovala futbalový turnaj 

 4.7. boli do KD namontované nájazdy pre vozíčkarov   

 15.7. pracovná porada 

 17.7. bol občiansky obrad – svadba 

 18.7. firma Recyklink odviezla bielu techniku 

 19.7. na Dolných Valoch obyvatelia hlásili zdvíhanie vody v potoku Lakšár. 

Predpokladali sme, že sa jedná na toku o bobrie hrádze, ale išlo o zastavenie stavidla. 

Problém sme riešili so Štátnym vodohospodárskym podnikom. 

 Od 11.7. – 22.7. sme sa zaoberali s Regionálnou veterinárnou správou sťažnosťou na 

hotel pre psov a útulok pre psov na Dolných Valoch vrátane kontroly na mieste. 

 24.7. hasiči zasahovali ráno o 5 hod. pri lesnom požiari v Šaštíne.  

 V mesiaci júl sme spracovali Jurské zvesti a do konca 29.týždňa sme ich rozniesli do  

domácností. 

 31.7. bola urobená revízia elektriny na multifunkčnom ihrisku. Požiadali sme firmu 

Kelcom o cenovú ponuku na bezpečnostné zariadenie. Zároveň sme požiadali firmu 

Zváč o cenovú ponuku na umiestnenie kamery na multifunkčnom ihrisku. Riešili 

sme hospitalizáciu , stanovenie diagnózy a ošetrenie nesvojprávnej osoby, ktorej je 

obec opatrovník. Spracovali sme prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko.  

 1.8. pracovníci obce vykosili celý futbalový štadión 
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 4.8. začala futbalová sezóna a dali sme do užívania multifunkčné ihrisko. 

Kamenárska firma Petrík opravila na miestnom cintoríne bezplatne kríž na pomníku 

obecného notára a priateľa hasičov Sétaffyho. 

 24.7. robili sme verejné obstarávanie na dodávateľa elektriny, plynu pre všetky 

odberné miesta. V mesiaci jún sme požiadali policajný zbor o zvláštne užívanie cesty 

k akcii Beh jurským parkom, v júli sme robili prípravy na túto akciu – zabezpečovali 

hasičov ohľadne organizovania dopravy, zháňali tomboly, zabezpečovali 

občerstvenie, objednali poháre a medaily, pripravovali trať. Beh sa konal 13.7.2019  

za účasti cca 100 dospelých osôb a 100 detí.  

 V miestnosti pre kňaza  v dome smútku máme ešte na 1 deň práce. Dali sme vyrobiť  

 tyč na záves a musíme premiestniť aparatúru do skrine, zavesiť večné svetlo,   

 do skrine navŕtať otvory a káble umiestniť do lišty.       

 V mesiaci júl sme začali s kolaudačným konaním na IBV pri ihrisku   

 a s multifunkčným ihriskom. Natreli sme priechody pre chodcov. Upozorňujem , že 

 na obecnej webovej stránke je oznam ohľadne pripomienkovania cestovných 

 poriadkov do 20.8.2019 pre spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava. 

 Bola vyhlásená  výzva 7.5.2019 v rámci  MAS program Leader.  

 Z Prima banky Slovensko a.s. bola zaslaná ponuka na poskytnutie univerzálneho  

 úveru pre obec, celkový limit môže byť aj viac alebo menej ako 500 tis., tento úver

 je veľmi flexibilný a administratívne nenáročný, je poskytnutý na 10 rokov, 

 použiteľný na akékoľvek investičné aj bežné výdavky obce. 

 Bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na podporu

 budovania nabíjacích staníc.  Výzvu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva.  

 Min. výška dotácie je 2500 €, max. výška 5000 €, spoluúčasť obce je 5%. Zmysel

 výzvy je v tom, že sa celoplošne v rámci  SR posilňuje infraštruktúra počtu verejne 

 prístupných nabíjacích staníc pre občanov.   

 Dňa 3.7.2019 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici 

 vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch 

 a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 12:00 hod. do 

 odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný 

 dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Podmienky sú zverejnené na webovej

 stránke.      

      

 

       

  

 

 

 

         

6. Diskusia  

 

Mgr. Juraj Smolár :  

 dotazoval sa na počet prijatých cestovných pripomienok 

 navrhol propagovanie cestovných pripomienok na FB 
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 starostka informovala, uvedené sme zverejnili na webe obce, hlásime v rozhlase,  prijali 

sme zatiaľ jednu pripomienku    

Bc. Peter Holúbek :  

  informoval sa, v akom štádiu je riešenie odstavených vozidiel v obci 

 návrh na prejednanie možnosti nájmu priestorov nad poštou pre prevádzky 

 starostka reagovala, že niektoré vozidlá sa podarilo vyriešiť, kontaktovali sme pani v ČR 

a možnosti nájmu prejednáme na porade  

 

Peter Vlk :  

 dotazoval sa, či sa bude správa o výsledkoch kontrol riešiť pre všetky organizácie, aby sa 

uvedené riešilo komplexne a organizácie sa vyjadria komplexne  

 zberný dvor – možnosť častejšieho otvorenia, vyskytujú sa nepovolené skládky 

v priestoroch  obce 

 čistenie okolie obce – nafotiť a  zverejniť na FB, v Jurských zvestiach, niektorí ľudia sa 

tam nájdu, dať do povedomia, jedná sa hlavne o obecné pozemky 

        

     Starostka:  

 kontroly sa budú týkať všetkých organizácií, cieľom je správne nastavenie čerpania      

 vzhľadom na náklady sa neoplatí častejšie otvorenie zberného dvora, skládky priebežne  

likvidujeme  

 čistenie obce – v rámci pozemkových úprav poznáme vlastníka parcely, ktorý by si mal 

odpad zlikvidovať  

 žiadosť p.farára – oprava plastiky v Dome smútku – zakúpenie komody a stolíka  

     Dušan Hudec:   

 informoval sa ohľadne možnosti namontovania kamery na zadnú bytovku, je tam veľké

 dianie, vrátane naháňačky policajtov a pod. 

     Starostka:  

 požiadali sme o rozšírenie bezpečnostného systému, zatiaľ neprišla odpoveď. 

 Namontovanie  kamery pri BD č. 753 by nemal byť problém vzhľadom na prístup elektriny, 

 len treba dotiahnuť kábel.  

 Multifunkčné ihrisko – pridať ešte jednu kameru    

Mgr. Zuzana Obernauerová:  

 Jurské zvesti – podľa čoho sú vyberané príspevky, neboli spomenuté Krojované slávnosti 

 a reprezentovanie DFS Juránek v zahraničí  

 starostka reagovala: slávnosti sa konajú sa tradične každý rok, Rudo Radič bol len 

 spomienka, niečo výnimočné , jeho činnosť sa spája s hodami  

      Dušan Hudec:   

 upozornil, že na zadnej bytovke sú poškodené vchodové dvere  

 navrhuje zabezpečiť kameru vzhľadom na poškodzovanie  

Mgr. Juraj Smolár:  

 dotaz k obhospodarovaniu kempu, je tam väčší pohyb ľudí 
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 starostka odpovedala, že jedná sa o skupinu slušných ľudí z Čiech, ktorí si pravidelne 

 prenajímajú pravidelne pozemok v kempe    

Bc. Peter Holúbek:  

 mail od Juraja Šelca ohľadne kempu a výrubu stromov - či bola zaslaná odpoveď  

 starostka reagovala, že maily sú rovnakého charakteru, sú preposielané viackrát, vyjadríme 

 sa  

 

Palkovič Marian:  

 žiada o informácie k územnému plánu, k jeho zaslanej žiadosti   

 cesta na hliník, sú tam RD, ako je to možné   

 starostka : evidujeme viacero žiadostí, budú zapracované do územného  plánu , ktorého 

 spracovanie môže trvať aj pol roka, je potrebná štúdia k sieťam. Územie smerom na hliník 

 - bolo zahrnuté vo výhľade v UP, stavebníci si zabezpečia sami siete cez pozemky rodičov, 

 ešte je potrebné schváliť typ kanalizácie     

     Ing. Katarína Vlková: 

 mladí ľudia chcú stavať, nebudú dlho čakať  

 starostka : ešte to nie schválené v UP, konkrétne lokality a k prípadnej výstavbe je potrebná

 štúdia  

 otázka k financovaniu Radiča – prečo nebola požiadaná zmena rozpočtu  

 starostka : v rozpočte sú vyčlenené financie na kultúrne podujatia  

 

 

 

   

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

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

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

 

 

 

.................................    ...............................................  
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Prílohy 
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Obec Borský Svätý Jur 

 

 

 

Zmena rozpočtu č. 3/2019 

 

 
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 
 

 

 

 
Kapitálové výdavky 

 

 
Funkčná 

klasifikácia 
Ekonomická 

klasifikácia 
Pôvodný 

rozpočet 

Úprava rozpočtu 

2/2019 

Úprava 

rozpočtu č. 

3/2019 

08 100 

Multifunkčné 

ihrisko 

 

717001 

Realizácia 

nových stavieb  

  

 

0,00                  29 000,00 

 

 

 

 

 

30 153,58 

 
 

Finančné operácie príjmové 

 

Ekonomická klasifikácia 

 

 

Pôvodný rozpočet Úprava rozpočtu 

č. 2/2019 

Úprava rozpočtu 
č. 3/2019 

454000 191 948,00 292 856,30 310 556,30 
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Prevod prostriedkov z 
FR 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou 

 
 Kapitálové výdavky 

 

 

 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia 
Pôvodný rozpočet 

 
Upravený rozpočet  

 

09 111 školstvo 

originálne 

kompetencie 

 

 

707002 

kapitálové výdavky 

na odvodnenie areálu 

0,00 16 374,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 29.7.2019 

Vypracoval: Mária Fačkovcová, Bc. 

 

 

 

 

 



Prevai Pavol a Preaiovd M6ria. d.d. 641. 908 79 Borsk'i Sv. Jur- Tomkv

OBg&ff=f t*e;.,,*D
BORSKY

oo$rooft* 25, 07, 2019

SVATf JUR Obecn'i 0rad Borsk'i Sv. Jur

e. ogo

908 79 Borsk'i Svdt'i Jur

:$::

Vec: Ziadost' o predlZenie niijomnej zmluvy na pozemok.

Podpisani Pavol a Mdria Prevajovi iiadame o predlienie Zmluvy o n6jme pozemku zo dfia

5.1.2015. Jednd sa o pozemok pred na5im rodinn'im domom v celkovej uimere 38,42 m2,ktor'(1

vyuZivame ako predzahrddku, dfm sme sa snaiiliju da{ do roviny s okolit'imi domami a trfm zjednotit
a skrS5li{ dast' ulice.

N65 zdujem o skrdSlenie prostredia i nad'alej pretrvdva , z toho d6vodu by sme Viis chceli

poiiadat' o pred[Zenie niijomnej zmluvy . Za kladn6 vybavenie vopred d'akujeme.



Prezenlnri listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure

konan6ho 05. augusta 2019 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

Mgr. Anna Kratochvilov6 - starostka obce

Mgr. Branislav Bal6Z

Mgr. Jozef Bal62

Bc, Peter Hohibek

Marta Hromkovidov6

Du5an Hudec

Mgr . Zuzana Obernauerov6

Mgr. Juraj Smol6r

IVIgr. IJubica Uhrov6

Peter Vlk

Mgr. Iveta Balejdikov6 - hlavn6 kontrol6rka obce

Bc. M6ria Fadkovcov6 - ridtovnidka obce

Martina Sykorov6 - zapisovatel'ka

Meno a priezvisko Podpis

r{*un


