
 Z á p i s n i c a

Zo štrnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 30. 04. 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,  

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

 bez prítomnosti verejnosti 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

Štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 
Kratochvílová. Starostka konštatovala, že je prítomných sedem poslancov, takže bolo 
uznášania schopné. Ospravedlnili sa : poslanci Mgr. Jozef Baláž, Dušan Hudec ,Mgr. Iveta 
Balejčíková – hlavná kontrolórka obce, JUDr. Milan Budjač, PhD. – prokurátor. Starostka 
obce dala hlasovať o programe zasadnutia :

U z n e s e n i e  č .  1 5 7 / 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. Prejednanie protestu prokurátora 
5. Návrh  -  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.  2/2020  o určení

pravidiel  času predaja  a času  prevádzky  služieb,  ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Svätý Jur
schválené OZ č. 58/2008 zo dňa 25.8.2008

6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení šírky
ochranného pásma pohrebiska 

7. Návrh -  Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2020, ktorým sa
mení  a dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.  3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Borský Svätý Jur  

8. Zrušenie Uznesenia č. 151/2020 – zámer odpredať časť obecného pozemku žiadateľom
Ing. Milanovi Seleckému a manželke Ing. Lýdii Seleckej

9. Darovacia zmluva Ing. Lukáš Mateovič 
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10. MP Logistics s.r.o. – doloženie podkladov  
11. Pošta : 

- Žiadosť Atletického klubu
- Alojz Trajlinek  - Žiadosť o odkúpenie pozemku

12. Diskusia 
13. Záver

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné  zastupiteľstvo  navrhlo  doplniť  body  programu:  Stavebná  uzávera  v obci  Borský
Svätý Jur a zámer vybudovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Borský Svätý
Jur.

U z n e s e n i e  č .  1 5 8 / 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
4. Prejednanie protestu prokurátora 
5. Návrh  -  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.  2/2020  o určení

pravidiel  času predaja  a času prevádzky služieb,  ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Svätý
Jur schválené OZ č. 58/2008 zo dňa 25.8.2008

6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení šírky
ochranného pásma pohrebiska 

7. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2020, ktorým sa
mení  a dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.  3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Borský Svätý Jur  
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8. Zrušenie Uznesenia č. 151/2020 – zámer odpredať časť obecného pozemku žiadateľom
Ing. Milanovi Seleckému a manželke Ing. Lýdii Seleckej

9. Darovacia zmluva Ing. Lukáš Mateovič 
10. MP Logistics s.r.o. – doloženie podkladov  
11. Stavebná uzávera v obci Borský Svätý Jur
12. Zámer vybudovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Borský Svätý Jur 
13. Pošta : 

- Žiadosť Atletického klubu
- Alojz Trajlinek  - Žiadosť o odkúpenie pozemku

14. Diskusia
15. Záver

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, 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 5 9 / 2 0 2 0

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e

za overovateľov zápisnice Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Mgr. Juraja Smolára.   

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná  23. apríla 2020. 

Uznesenie č. 134/2020 – Ustanovenie do funkcie preventivára požiarnej ochrany – 
splnené
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. P. Planka bol písomne ustanovený do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce. 
 
Uznesenie  č.  135/2020  –  Členovia  poverení  na  vykonanie  preventívnych  požiarnych
kontrol – splnené
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. Každému hasičovi bol odovzdaný preukaz člena kontrolnej
skupiny pre ochranu pred požiarmi.         

Uznesenie č. 143/2020 – program rokovania OZ 02.03.2020
Obecné  zastupiteľstvo  v Borskom  Svätom  Jure  zrušilo  program  rokovania  Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 02.03.2020 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. 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

Uznesenie č. 144/2020 – program rokovania OZ 02.03.2020
Obecné  zastupiteľstvo  v Borskom  Svätom  Jure  schválilo  program  rokovania  Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 02.03.2020 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   
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       zastupiteľstva
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

Uznesenie č. 145/2020- schválenie overovateľov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. 
Petra Holúbeka a Mgr. Jozefa Baláža.   

Uznesenie č. 146/2020 – kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie  kontrolu uznesení s tým,
že v evidencii nezostali žiadne uznesenia.

Uznesenie  č.  147/2020  –  Obecné  zastupiteľstvo  v  Borskom Svätom  Jure  schválilo  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. 
   
Uznesenie č. 148/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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. 

Uznesenie č. 149/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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. 

Uznesenie č. 150/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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. 
Uznesenie č. 151/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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 
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pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko Ing. Selecký už má postavenú 
chatu, nemá len vysporiadaný pozemok pod chatou. 

Uznesenie č. 152/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo,  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.      

Uznesenie č. 153/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo, 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 – v 
evidencii. 

Uznesenie č. 154/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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 -  – v evidencii.

Uznesenie č. 155/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 
jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 400,- Eur.

Uznesenie č. 156/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 
predloženie informácie o nákladoch vynaložených na pozemky IBV do 6. 4. 2020 za účelom 
predaja pozemkov.

Poslanec Mgr. Peter Holúbek mal pripomienky k Uzneseniu Ing. Seleckému, komunikovali
sme, že sa to zruší,  starostka potvrdila,  že  sa uvedené uznesenie zruší.  Ďalej  sa poslanec
informoval na Uznesenie č. 155/2020 odmena hlavnej kontrolórke, či sa doriešilo, starostka
informovala ,  že  odmena bude vyplatená 8.5.  v aprílovej  výplate.   Poslanec upozornil  na
vyčíslenie nákladov IBV, ktoré mali byť zaslané  do 6. 4. 2020, a boli zaslané týždeň dozadu,
treba do budúcna dodržať termíny. 

U z n e s e n i e  č .  1 6 0 / 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. 150/2020, č. 153/2020,
č. 154/2020, č. 155/2020.
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Hlasovanie
Prítomní: 7  
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, 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. Prejednanie protestu prokurátora    

Starostka v krátkosti oboznámila s protestom prokurátora, ktorý podal protest proti VZN obce
Borský Sv. Jur č.1/2008o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Sv. Jur. , 
prijaté Uznesením č. 58/2008 s nadobudnutím účinnosti dňa 9. 9. 2008. Od tejto doby boli 
legislatívne upravené doby predaja v dňoch pracovného pokoja a štátom určených sviatkov 
a boli aj zmeny v zákone č. 369. V rámci plánu úloh Okresnej prokuratúry Senica na r. 2019 
s názvom Zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku určovania pravidiel predaja v obchode 
a času prevádzky služieb vykonala prokuratúra previerku zachovania zákonnosti pri prijímaní 
VZN. Prokurátor navrhuje zrušenie VZN č. 1/2008 a následne schválenie VZN č. 2/2020, 
ktoré bolo s ním odsúhlasené.       

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

v y h o v u j e  

protestu prokurátora spisová značka  Pd 151/19/2205-3 zo dňa 20.12.2019 a ruší VZN č. 1
o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Svätý Jur schválené Uznesením č.
58/2008 zo dňa 25.8.2008 .

Hlasovanie

Prítomní: 7

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0 
Zdržal sa: 0

5.  Návrh  –  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.2/2020  o určení
pravidiel  času predaja a času prevádzky služieb na území obce Borský Svätý Jur,
ktorým sa  ruší  Všeobecne záväzné  nariadenie  č.  1/2008 o usmerňovaní  obchodnej
činnosti na území obce Borský Svätý Jur schválené OZ č. 58/2008 zo dňa 25. 8 . 2008. 

Poslanec Mgr. Peter Holúbek informoval, že v rámci finančnej komisie uvedené preberali 
a dotazoval sa , kto sú určené osoby poverené na vykonanie kontroly vo VZN. Starostka 
odpovedala, že menovite nie je určené, je to kumulovaná funkcia, nakoľko my nemáme 
funkciu, ktorá sa zaoberala obchodnou činnosťou, toho času je to matrika, p.Kollová. Je to na 
základe poverenia starostu obce.     

Starostka navrhla prijať uznesenie: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.  2/2020  o určení  pravidiel  času
predaja a času prevádzky služieb na území obce Borský Svätý Jur.   

Hlasovanie
Prítomní: 7   
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6 .  Návrh  - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení
šírky  ochranného  pásma pohrebiska  ,  pravidiel  umiestňovania  a povoľovania  budov
a stavieb  umiestňovaných  v ochrannom  pásme  so  zreteľom  na  pietny  charakter
pohrebiska  a ustanovenie  činností  ,  vykonávanie  ktorých  v ochrannom pásme  nie  je
možné počas pohrebu.  
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Starostka informovala, že týmto návrhom sa zaoberala finančno-rozpočtová komisia, 
pripomienky boli zapracované.

Starostka navrhla prijať uznesenie: 

U z n e s e n i e  č .  1 6 3 / 2 0 2 0

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení šírky ochranného 
pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných 
v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, 
vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu.  

Hlasovanie

Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanec Mg. Peter Holúbek pripomienkoval, že vo VZN chýba sankcia v prípade 
nedodržania tohto nariadenia. Starostka sa vyjadrila, že túto pripomienku sme vyhodnocovali,
táto sankcia je rozpracovaná priamo v zákone.  Poslanec poznamenal, že na inom mieste vo 
VZN je uvedené, že sa postupuje podľa správneho poriadku, táto formulácia by tam mala byť 
s odvolaním na zákon. Starostka informovala, že vo VZN je uvedené, že porušenie ustanovení
tohto prevádzkového poriadku pohrebiska je priestupkom podľa § 48 Zákona  Národnej  rady 
SR Zákona č. 372 o priestupkoch. Poslanec pripomienkoval 3.bod Kontrola dodržiavania 
tohto nariadenia vykonáva obec, starostka reagovala, že je to určený poverený pracovník , 
ktorý sa týmto zaoberá. Ďalej poslanec pripomienkoval, že v 3 bode je ešte uvedené, že za 
porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska možno uložiť pokutu vo 
výške podľa Zákona 369 o obecnom zriadení bez uvedenia konkrétnej  sumy, ktorá by mala 
byť uvedená aj pri fyzickej osobe, nielen pri právnickej osobe. Starostka informovala, že 
v Zákone 372/1990 o priestupkoch je definovaná pokuta na mieste do výšky 66 Eur , je 
možná pokuta až do výšky 663 Eur. Po diskusii medzi poslancami k odvolaniam na zákony č. 
369 a 372 sa dospelo k záveru, že do predmetného VZN sa zapracujú pripomienky 
k doplneniu konkrétnej výšky sankcie pre právnickú a fyzickú osobu s odkazom na konkrétny
zákon.  
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U z n e s e n i e  č .  1 6 4 / 2 0 2 0

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

r u š í   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení šírky ochranného 
pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných 
v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, 
vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu.  

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2020, ktorým sa
mení  a dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Borský  Svätý  Jur  č.  3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Borský Svätý Jur

Starostka v krátkosti informovala o doplnení VZN, ktoré je potrebné prijať z dôvodu, aby sme
uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Eltma  o odvoze pneumatík zo zberného miesta. Zmluva je
pripravená na podpis, poslanci požiadali o jej elektronické zaslanie.   

Starostka navrhla prijať uznesenie: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2020 , ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur.  

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.   Zrušenie  Uznesenia  č.  151/2020  –  zámer  odpredať  časť  obecného  pozemku
žiadateľom Ing. Milanovi Seleckému a manželke Ing. Lýdii Seleckej        

Starostka informovala,  že predmetné UZN bude zrušené z dôvodu rozpísania jednotlivých
parciel.

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

r u š í  

Uznesenie č. 151/2020 – 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: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, 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 6 7 / 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. 5650/42 vo výmere 26 m2 ,  
5650/119 vo výmere 8 m2 , 5650/120 vo výmere 4 m2  - zastavaná plocha, celkom 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
má na uvedených pozemkoch postavenú chatu, nemá len vysporiadaný pozemok pod chatou. 
Vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok 
mal záujem iný záujemca.  

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 5
Mgr.  Branislav Baláž,  Mgr.  Zuzana Obernauerová,  Mgr.  Juraj  Smolár,   Peter  Vlk,   Mgr.
Ľubica Uhrová
Proti: 0
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Zdržal sa: 2
Marta Hromkovičová
Mgr. Peter Holúbek

9.   Darovacia  zmluva  Ing.  Lukáš  Mateovič  –  tento  bod  bol  odložený  do  ďalšieho
rokovania OZ          

Poslankyňa Marta Hromkovičová sa dotazovala, z akého dôvodu to iniciovala obec, či nám to
ponúkol p.Mateovič. Starostka sa vyjadrila, že neponúkol to p.Mateovič, vznikol tam spor , p 
Hušek sa rozčuľoval, že oproti parkovali občania. Stavebníci tam stavali a vznikol priestor,  
starostka bolo názoru, že daný pozemok sa môže zísť na zeleň , pri výstavbe kanalizácie by 
tam mohla byť cesta. Ak to obec neprijme, tak to určite predá prvému stavebníkovi. Poslanec 
Peter Vlk poznamenal, že poslanci sa až teraz dozvedeli , že iniciátorom bola obec. Dotazoval
sa komu patrí vodovodná šachta na pozemku, kto sa stane majiteľom šachty. Starostka 
reagovala, že šachta patrí staviteľom pozemkov, keď sa robila vodovodná sieť, šachty sa 
umiestňovali na súkromnom pozemku a ak to nešlo, umiestňovali sa na obecných pozemkoch.
Poslanec Mgr. Peter Holúbek navrhol tento bod presunúť do ďalšieho zasadnutia OZ , zistíme 
skutkový stav, príp. sa môže k uvedenému vyjadriť p. Mateovič. Poslankyňa Marta 
Hromkovičová poznamenala, že volala do vodární a šachta patrí občanom napojených na túto 
šachtu , teoreticky z toho nevyplýva žiadny problém , len to bolo nesprávne odkomunikované 
poslancom.  Starostka oznámila, že predmetný bod sa posúva do ďalšieho rokovania OZ.      

10.   Žiadosť Atletického klubu -   poskytnutie  nevyužívaných priestorov v kultúrnom
dome na využívanie posilňovacích strojov          

Touto žiadosťou sa zaoberala finančno – rozpočtová komisia dňa 28. 4. 2020 a poslanec  Mgr.
Peter Holúbek odporúča prehodnotiť nájomné všetkých organizácií a zjednotiť podmienky, 
poskytnúť prenájom bezplatne príp. za symbolickú cenu. Starostka informovala, že AK 
momentálne nemajú zmluvu, trénujú bezplatne. Poslanec Peter Vlk sa vyjadril, že tieto 
organizácie tu máme z nejakého dôvodu , robia prospešnú vec, nech majú všetci rovnakú 
zmluvu bezplatne, alebo za symbolickú cenu. Poslanec Mgr. Peter Holúbek sa vyjadril, 
symbolická cena za 1,- Euro je ďalšia aktivita pracovníčky, skôr je názoru bezplatného 
prenájmu a ostatní poslanci sa tiež priklonili k tomuto názoru. Obecný úrad pripraví návrhy 
zmluvy pre organizácie, ktorých sa to týka s tým, že sa budú využívať priestory bezplatne 
s dodržiavaním  zmluvných podmienok.    

Starostka navrhla prijať uznesenie: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e

Žiadosť  Atletického  klubu  o poskytnutie  nevyužívaných  priestorov  v kultúrnom  dome  na
využívanie posilňovacích strojov.  
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Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11.  MP Logistics s.r.o. – doloženie podkladov           

Starostka informovala, že Obecné zastupiteľstvo požiadalo o predloženie nájomných zmlúv, 
boli predložené dve nájomné zmluvy. Nemienili sme uvádzať kemp do prevádzky, museli by 
sme sprevádzkovať vodu, odovzdať vzorku vody na laboratórnu skúšku. Finančno-rozpočtová
komisia o tomto probléme rokovala.  Poslanec Mgr. Peter Holúbek informoval, že členovia 
komisie sa k uvedenému postavili ako hospodári, 6 členov zo 7 bolo za prenajatie , on ako 
predseda nie je s uvedeným stotožnený, s prihliadnutím na prírodu, chatárov, petície. 
Jednorazový príspevok pre obec nepovažujú za výnos pre obec. Poslankyňa Marta 
Hromkovičová sa vyjadrila, že MP Logistics mali doložiť podpisy od 4 nájomníkov, p. 
Kadlicová sa hneď vyjadrila, že nesúhlasí. Nevidí dôvod ďalej s nimi rokovať. Do budúcna 
ich požiadať, aby predmetné veci riešili dopredu. 

Starostka navrhla prijať uznesenie: 
     

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

n e s c h v a ľ u j e

usporiadanie kultúrno - spoločenského podujatia  „Rockový festival.“  

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 4
Mgr.  Branislav  Baláž,  Mgr.  Zuzana  Obernauerová,  Marta  Hromkovičová,  Mgr.  Ľubica
Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Peter Holúbek, Peter Vlk 
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11.  Stavebná uzávera v obci Borský Svätý Jur          

Starostka v krátkosti informovala, že na základe žiadosti OZ bola vypracovaná dôvodová 
správa pre katastrálne územie obce BSJ , je spracovávaný ÚP BSJ z r. 2007, ktorý však už 
nezohľadňuje aktuálne potreby obce a navyše nemá náležitú podrobnosť a jednoznačnosť 
regulatívov. Nakoľko v katastri obce dlhodobo prebieha neželaná výstavba , ktorá by mohla 
znemožniť alebo sťažiť budúce využívanie územia, OZ navrhuje vyhlásenie stavebnej 
uzávery. Stavebná uzávera by mala trvať len nevyhnutne potrebný čas, to znamená do doby 
schválenia zmien a doplnkov ÚP obce a vyhlásenia jeho záväznej časti VZN obce BSJ.           

Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

o d p o r ú č a  

Obecnému úradu, aby z dôvodu nekoordinovanej zástavby území v našej obci a rozpracovania
územného plánu pristúpilo k príslušným opatreniam k zamedzeniu nežiadúcej výstavby napr.
formou Územného rozhodnutia o stavebnej uzávere .

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12.  Zámer vybudovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Borský Svätý Jur

Starostka v krátkosti informovala o potrebe a dôležitosti budovania verejnej kanalizácie, ktorá
zvýši potenciál územia a prinesie rozvoj pre obec, región, preto OZ navrhuje neodkladné 
zahájenie prípravy realizácie odkanalizovania obce i osád.  Poslankyňa Marta Hromkovičová 
sa dotazovala na dotácie, čo boli vyhlásené minulý rok v sume 50 mil. Eur, či sa majú obce do
2000 obyvateľov prihlasovať o tieto dotácie a navrhla uvedené riešiť formou uznesenia na 
prípravu podkladov k žiadosti o dotáciu. Starostka sa vyjadrila, že sa jedná o nenávratné 
finančné prostriedky, vždy sa píše konkrétna žiadosť z konkrétneho projektu. Čo sa týka 
Enviromentálneho fondu , ktorý je vyhlasovaný každý rok k 31. 10. , dostávajú sa menšie 
sumy max. okolo 200 000,- Eur, takýmto spôsobom by sme budovali kanalizáciu 20 -25 
rokov. My sa musíme zameriavať na nenávratné finančné prostriedky z Eurofondov.  
Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla, že keď budeme mať vyhlásené verejné 
obstarávanie a budeme mať projektovú dokumentáciu, následne vieme schváliť uznesenie pre 
prípravu podkladov k žiadosti o dotáciu. Sú rôzne iné ministerstvá životného prostredia pre 
dotácie.  Poslanec Peter Vlk poznamenal, že je to prvý krok, ktorý sme potrebovali naplniť, to
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zaväzuje obec, aby to začala riešiť, aby sme pripravili všetky potrebné podklady a následne 
sme mohli žiadať o akýkoľvek fond. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo prijať uznesenie: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e

zámer vybudovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Borský Svätý Jur. 

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13.  Žiadosť Alojz Trajlinek – žiadosť o odkúpenie pozemku           
Poslanec Mgr. Peter Holubek sa dotazoval, či sa bol niekto pozrieť na pozemku. Starostka
reagovala, že sa tam bola pozrieť, uvedené sme odložili z dôvodu, že p. Trajlinek tam má
vjazd do garáže, otázne bolo , prečo kupuje pozemok okolo chaty diel 2, keď tam nemá vjazd.
Tohto  času  je  už  podpísaná  nájomná  zmluva.  Poslanec  Mgr.  Peter  Holúbek  sa  zaujímal
o celkovú platenú sumu, starostka odpovedala, že nájom je 3 Eur / za 1m2/rok.   

Starostka navrhla prijať uznesenie: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e

zámer odpredať časť  obecného pozemku, diel 2 parcely reg. „C“ č. 4477/8 vo výmere 5 m2

žiadateľovi  Alojzovi  Trajlinkovi,   bytom Radlinského  195,  908  71  Moravský  Svätý  Ján,
z dôvodu osobitného zreteľa , nakoľko p. Trajlinek  v minulosti postavil chatu a na základe
geometrického plánu sa zistil rozdiel  vo výmere 5 m2 v zastavanej ploche. 
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Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na zníženie 20% navýšenia na 0% k platu starostu obce             
    

Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie k zníženiu 20% navýšenia na 0%
k platu starostu obce. Prečítala dôvodovú správu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:   

U z n e s e n i e  č .  1 7 3 / 2 0 2 0

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

z n i ž u j e

na základe zhodnotenia doterajšej práce starostu obce a podľa § 4 ods.2 Zákona 253/1994 Z.
z. v znení neskorších predpisov, Zákona o právnom postavení platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest, 20% navýšenie k platu starostu na 0% a to s okamžitou platnosťou.
Zároveň podľa § 3 ods. 1 toho istého zákona patrí starostovi plat vo výške určenej priamo
zákonom.       
 
Hlasovanie

Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Ľubica Uhrová
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Schválenie  troch  nových  členov  do  jednotky  Dobrovoľného  hasičského  zboru  obce
Borský Svätý Jur          
    

Komisia Verejného poriadku a požiarnej ochrany obce Borský Svätý Jur v zmysle čl. 9 ods. 3,
písm. h) Zásady pre zriaďovanie a činnosť a prijať uznesenie na schválenie troch nových
členov do jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce Borský Svätý Jur.  Návrh uznesenia
predložil poslanec Mgr. Juraj Smolár.

Poslanec Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:    

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

s c h v a ľ u j e

dňom 30. 4. 2020 troch nových členov do jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce
Borský Svätý Jur a to hasičov : Marián Matúš, Ivan Chovanec a Andrej Hajdin.  

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh  na  odvolanie  z funkcie  veliteľa  Dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  Borský
Svätý Jur              

Komisia  Verejného  poriadku  a požiarnej  ochrany  obce  Borský  Svätý  Jur  navrhla  prijať
uznesenie na odvolanie z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Borský Svätý
Jur hasiča Martina Mračnu. Návrh uznesenia predložil poslanec Mgr. Juraj Smolár.

Poslanec Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:    

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

o d v o l á v a

v zmysle  § 20 ods.  4)  Štatútu  obce  Borský Svätý  Jur  schváleného uznesením č.  12/2015
odvoláva dňom 30. 4. 2020 z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Borský
Svätý Jur hasiča Martina Mračnu, trvale bytom Borský Svätý Jur.  
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Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Ľubica Uhrová 

Návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Borský Svätý Jur
    
Komisia  Verejného  poriadku  a požiarnej  ochrany  obce  Borský  Svätý  Jur  navrhla  prijať
uznesenie na menovanie do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Borský
Svätý Jur hasiča Pavla Planku. Návrh uznesenia predložil poslanec Mgr. Juraj Smolár.

Poslanec Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:    

U z n e s e n i e  č .  1 7 6 / 2 0 2 0

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure

m e n u j e  

v zmysle § 20 ods. 4) Štatútu obce Borský Svätý Jur schváleného uznesením č. 12/2015 odo
dňa 1. 5. 2020 do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Borský Svätý Jur
hasiča Pavla Planku, trvale bytom Borský Svätý Jur č.270, ktorý má Osvedčenie odbornej
spôsobilosti  Dobrovoľného hasičského zboru č. SE-008/2016-V. 

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,
Peter Vlk, Marta Hromkovičová 
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Ľubica Uhrová
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Starostka informovala: 
 Posledné zasadnutie OZ sa konalo 2. 3. 
 Od 12. 3. 2020  je obecný úrad zatvorený z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie,

vybavovali  sme  stránky  telefonicky  a mailom,  overovali  sme  podpisy  za  prísnych
hygienických  podmienok,  Pre  občanov  sme  začali  šiť  rúška  a expedovali  sme  do
domácností  na  základe  nahlásenia  občanov.  Našim cieľom bolo,  aby občania  mali
rúška  čo najskôr. Rúška šili aj členky DFS Juran a ostatné ženy v dedine. Zo začiatku
neboli  k dispozícii  dezinfekčné  prostriedky,  na  internete  boli  predražené.  Postupne
sme zakúpili aj respirátory, štíty na tvár , bezdotykový teplomer a máme aj dostatok
dezinfekcie.  V rozhlase sme ponúkli možnosť donášky nákupov, avšak nikto nemal
záujem. Pracovník obce dezinfikoval zábradlia a lavičky v obci. Vďaka patrí každému,
kto pomohol akoukoľvek vecou, či už darovaním rúšok, hygienických vecí, rukavíc.

 Z dôvodu  mimoriadnej  situácie  boli  zrušené  všetky  kultúrne,  spoločenské  a iné
podujatia, zákaz trvá doteraz.

 V poslednej  dobe  máme  problém  s Rómami  najmä  z Kuklova,  vniknú  na  zberné
miesto, zoberú si, čo chcú , čo sa im hodí, poškodia oplotenie, vylomia unimobunku,
je to najmä po otváracích hodinách, vo večerných a nočných hodinách.

 Od zvýšenia poplatku vývozu komunálneho odpadu si 21 občanov vymenilo 240 l za
120 l. 

 Od 1. 2. – 22.4. bolo na zberné miesto odvezených 63 ks pneumatík.
 Dnes prišlo oznámenie k našej žiadosti o dotáciu Beh Jurským parkom, zapojili sme sa

do výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu Trnavskej župy pre rok 2020. Oznámili,
že na základe rozhodnutia zastupiteľstva TTSK sa v rámci uvedených výziev nebudú
schvaľovať žiadne dotácie.

 FCC  poslalo  usmernenie  ohľadom  likvidovania  rúšok,  rukavíc  a ostatných
hygienických  pomôcok  z  dôvodu   ochrany  zdravia  ich  pracovníkov.  Správna
likvidácia  –  je  potrebné  pevne  uzavrieť  do  plastovej  tašky,  vreca,  takto  zabalený
hygienický odpad  treba vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a použité
rúška, rukavice nepatria do triedeného odpadu. 

 Dňa  11.  3.  bolo  zorganizované  stretnutie  s lesným  hospodárom,  ktorý  poslancom
vysvetlil  kalamitnú  situáciu  v lesoch  –  oboznámil  ich  so  spracovaním  a predajom
kalamitného dreva a štiepky. Lesný hospodár Ing. Juraj Galbavý začal činnosť dňa 10.
7.  2019.  Stal  sa  obhospodarovateľom  na  lesných  pozemkoch  obce.  Hospodárska
činnosť  začala  21.  1.  2020.  Bolo  treba  riešiť  kalamitný  stav.  Zo  zákona  vyplýva
spracovať kalamitnú hmotu do 6 mesiacov od jej zistenia. Proces pozemkových úprav
bol v období rokov 2009 – 2017, kedy lesy SR (predošlý obhospodarovateľ lesov)
mali obmedzené hospodárenie, Z tohto dôvodu sa kalamitná hmota začala kumulovať.
Závažná situácia vznikala na ceste III. triedy, pri ktorej sú obecné lesy a na túto cestu
padali suché stromy. Situácia si vyžadovala okamžité riešenie. Riešilo sa to priamym
zadaním fy Paleko s.r.o.. Bola urobená objednávka na spracovanie kalamity. Pracovník
obce  Pavol  Hromkovič  dozerá  nad  prácou  p.Martina  Blaha.  Palivové  drevo  je
predávané občanom Borského Sv.Jura. Piliarsky výrez odoberá fy Izostav s.r.o. (píla
v BSJ).  Kalamitný  stav  sa  týka  celej  oblasti  Záhoria.  Je  spôsobené  kombináciou
faktorov ako je  sucho,  hubovité  ochorenie,  podkôrny hmyz – lykožrút  borovicový
a imelo. Stav graduje, na trhu je prebytok kalamitnej hmoty a je problém  ju odpredať.
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Najväčší drevospracujúci podnik Ikea Malacky odkupuje drevo len z certifikovaných
lesov.  Malý subjekt ako sú obecné lesy alebo urbár nedokážu získať certifikát, je to
pre  nich  finančne  náročné.  Vlastnia  ho  napr.  Vojenské  lesy  alebo  štátne  lesy.
Slovenský  trh  je  zahltený  drevom  z Čiech.  Odbyt  štiepky  viazne  aj  z dôvodu
obmedzenia  nákupu  teplární  –  bola  mierna  zima.  Ceny  dreva  sa  odvíjajú  od  trhu
v rámci  EÚ. EÚ podporovala pred časom projekt Biomasa,  t.č.  podporujú výmenu
kotlov z tuhého paliva na plynové.  Podľa prognóz je  predpoklad ,  že spracovateľ
spracuje drevo za nulu, ale stále trvá povinnosť kalamitu do pol roka spracovať. Pred
piatimi rokmi sa guľatina (piliarsky výrez) pohybovala nad 50,- Eur, teraz sme radi, ak
nám ju píla zoberie za 37,- Eur a ešte si ju aj odvezie. Z našich obecných lesov sme
zatiaľ získali príjmy vo výške 10 000,- Eur, výdavky sme mali  5 000,- Eur. Predaj
dreva stagnuje,  ľudia začnú kupovať túto hmotu až na jeseň.  Ochranný les je celý
suchý, bola urobená aj fotodokumentácia, bude sa tam musieť urobiť ťažba. Ďalšie
stretnutie s lesným hospodárom sme si dohodli na september. 

 20. apríla sme odviezli doklady na audit, predtým sme niektoré doklady aj skenovali,
čo zabralo veľa času. 

 22. a 23. apríla horela tráva v lese, boli podpálené pneumatiky, vyzerá to, že požiare
boli spôsobené deťmi.

 28. 4. zasadala finančno-rozpočtová komisia.
 Dnes sme mali mimoriadny vývoz v kempe, nakoľko situácia tam bola kritická. 
 Dokončilo  sa  verejné  obstarávanie  na  predmet  zákazky  Zlepšenie  technického

vybavenia  ZŠ  s  MŠ  BSJ  a postupne  sa  uzatvárajú  kúpne  zmluvy  s víťaznými
uchádzačmi. 

 Nasledujúce zasadnutie OZ bude už v riadnom termíne 18. 5. , predtým bude zasadať
finančno-rozpočtová komisia.

                    
Poslankyňa  Marta  Hromkovičová  sa  dotazovala,  ako  je  platený  lesný  hospodár,  či
mesačne.  Starostka sa vyjadrila,  že je  platený mesačne a je  platený aj  od dreva,  ktoré
odovzdávame na pílu, kde sa to sčítava, tam má 60 centov. Jedná sa o havarijný stav, na
pílu idú stromy, ktoré sú na to určené. Je to zakotvené v lesnom hospodárskom pláne,
ktorý bol daný aj poslancom. Poslanec Mgr. Peter Holúbek sa informoval na fa vo výške
211 €, Zmluva o dielo. Starostka informovala,  prv sa musí spracovať kalamitná hmota
a potom sa bude les udržiavať. Poslankyňa sa vyjadrila, že lesný hospodár by mal platený
od výkonu a nie  mesačne,  keď sa nebude ťažiť  pol  roka,  či  ho aj  tak  budeme platiť.
Poslanec Peter Vlk informoval, čo je starostlivosť o les, že teraz sa ťaží, lebo je vegetačné
obdobie,  v marci  sa  ťažba  končí.  Potom  je  kontrola  výsadby  stromov,  pol  roka  je
starostlivosť o les a pol roka je ťažba. Lesy sú suché, je tam kalamitná hmota, len tá časť ,
ktorá  je  schopná  ísť  na  pílu,  sa  platí.  Starostka  informovala,  že  musíme  spracovať
kalamitnú  hmotu,  je  veľké  množstvo  dreva,  ktoré  musíme  ešte  spracovať.  Tento  rok
nebudeme  zalesňovať,  teraz  si  vytvárame  finančné  prostriedky.  Na  september  je
naplánované stretnutie s lesným hospodárom, Peter Vlk má návrh, bude sa o uvedenom
diskutovať. 

14. Diskusia 
       

poslanec Mgr. Holúbek P.  : 
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 žiada zaradiť bod „starostka informovala“ do bodu programu OZ, aby tento bod 
poslanci dostávali ako súčasť podkladov k zasadnutiu OZ  

 dotazoval sa na vývoz v kempe – ako bol realizovaný, kto ho vyvážal 
 starostka odpovedala: vývoz realizovali FCC, bol to mimoriadny vývoz, nakoľko 

situácia s odpadom bola neúnosná 
 poslanec upozornil na nefungujúce zamykanie, treba zabezpečiť pevnejšie 

zamykanie, alebo tam niekoho vystihnúť a dať mu to k náhrade  
 starostka reagovala: zamykanie nefunguje už dlhšie, znefunkčniť zamykanie je 

jednoduché, dávali sme to opraviť v týždňových intervaloch , rómski občania zo 
Studienky tam vyberajú odpad

 poslanec sa informoval na trafostanicu, bolo dávnejšie v programe OZ  
 starostka odpovedala: mala v pláne uvedené zaradiť do programu OZ dňa 18.5. 

Poslanci hovorili o prenájme. ZSE chcú mať pod svojim zariadením predaný 
pozemok, nesúhlasia s prenájmom.   

poslankyňa Hromkovičová M. : 
 LIV Epi je súkromná firma, ktorá chce kúpiť pozemok, ako môže obec predať 

pozemok súkromnej firme, ktorá robí sprostredkovateľa ZSE. Prezisťovala to, fy 
Liv Epi si to chcú kúpiť, pozemky chcú pre seba. Prečo si oni určujú, kde si dajú 
trafostanicu, prečo to nedajú k ihrisku, kde plánujeme výstavbu, nech si kúpia 
pozemok od súkromného vlastníka.

 starostka upozornila: aby v budúcnosti neprišlo k tomu, že Drahy budú mať slabú 
energiu.

 poslankyňa reagovala: Drahy sa napoja na novú trafostanicu, ktorú chcú postaviť. 
Obec si určí kde. Vieme sa napojiť aj za tehelňou, trafostanica v rohu pri bytovke 
bude nevyužiteľná. 

     poslanec Vlk P.: 
 oni chcú zrušiť trafostanicu na tehelnom pozemku a postaviť novú na obecnom 

pozemku, aby si tam napojili vysoké vedenie, bavili sme sa, že im určíme miesto 
uloženia, aby to nebolo v strede pozemku, ako ďaleko sme s týmto problémom

 starostka odpovedala: tento bod sme odložili   

     poslanec Mgr. Holúbek P. : 
 navrhol stretnutie s Ing. Červeným , aby nám vysvetlil podrobnosti

     starostka reagovala:  
 kontaktovala Ing. Červeného, že po zasadnutí OZ by sme chceli pozemok prenajať,

ZSE máva svoje zariadenia na vykúpených pozemkoch. Je to blízko k pozemku, 
ktorý patrí bytovke. Poslal aj nákres, bol preposlaný poslancom.   

     poslankyňa Hromkovičová M.:  
 mal by sa k tomu vyjadriť projektant, kde je trafostanica pre nás výhodnejšia do 

budúcna v rámci ÚP. Prečo budeme trafostanicu dávať niekde, kde neplánujeme 
výstavbu. 

     poslanec Vlk P. :  
 uvedené by sme mali konzultovať, že by sme zmenili umiestnenie trafostanice, 

zosúladiť to so zmenami a doplnkami ÚP, aby určil projektant , kde je to vhodné. 
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Už  prvý krát sme sa s nimi bavili, že zmeníme umiestnenie trafostanice. Zásadná 
vec je, uvedené konzultovať s projektantom ÚP. 

 starostka odpovedala: Liv Epi zabezpečuje pre ZSE, vybaví stretnutie s Liv Epi.   

     poslanec Mgr. Holúbek P. : 
 pri tehelni má obec pozemok, ktorý vedie k územiu, kde sme mali mať 

v budúcnosti zastavanú časť, rozprávali sme sa , že by sme oslovili bývajúcich tam 
občanov a dať to do poriadku, jedná sa o parcelu č. 1783/56. 

 dotazoval sa na zmluvu s fy ELTMA – žiada o jej zaslanie
 informoval sa na príspevok na dieťa – či máme k tomu VZN
 starostka odpovedala: ak sa jedná o príspevok na dieťa po dovŕšení 1 roka života, 

nebolo riešené VZN, bolo schválené v rozpočte, schvaľuje sa každý rok, je to 
podmienené trvalým pobytom

 poslanec sa pýtal, kde to je podmienené 
 starostka odpovedala: je to už roky zaužívané a schvaľované v rozpočte
 poslanec navrhol : zverejniť pravidlá o priraďovaní príspevku, aké sú podmienky, 

prosí k uvedenému nachystať podklady

     poslankyňa Mgr. Obernauerová Z.:   
 dostala podnet, že zrkadlo smerom na Hliník je posunuté smerom dole, je tam zlá 

viditeľnosť
 starostka odpovedala: vybaví to v pondelok – utorok

     poslanec Vlk P. :  
 informoval sa na topole pri ihrisku, p. Polesňáková mala dať k tomu odborné 

vyjadrenie 
 starostka odpovedala: prepošle podklady    

     poslankyňa Hromkovičová M.:  
 informovala by rada o územnom rozhodnutí o stavebnej uzávere, treba 

poinformovať občanov, aby nenastala panika v obci. Územné rozhodnutie je 
nástroj územného plánovania a má vytvoriť časový priestor, počas ktorého 
umiestňovanie a povoľovanie stavieb nebude sťažovať a znemožňovať budúce 
využitia územia a jeho organizáciu podľa pripravovaného ÚP.  Organizáciou 
územia sa rozumie právomoc samosprávy regulovať rozvoj svojho územia. V § 39 
Stavebného  zákona, ktorý definuje podmienky pre vyhlásenie stavebnej uzávery, 
možno vyvodiť záver, že ako orgán územného plánovania začne s obstarávaním ÚP
a je možné v tomto stave stavebnú uzáveru vyhlásiť.  Keď sa bude vytvárať toto 
územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, tam sa určí rozsah, čoho sa bude týkať 
dočasný zákaz, čím sa obmedzí stavebná činnosť. 

        poslanec Vlk P. :  
 navrhol vypracovať krátky článok k tejto stavebnej uzávere, aby každý pochopil 

význam 

       poslankyňa Mgr. Obernauerová Z.:    
 pýtala sa, kedy vychádzajú Jurské zvesti
 starostka odpovedala, že vychádzajú v júni   
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       poslankyňa Mgr. Uhrová Ľ:   
 navrhla zverejnenie článku na webovú stránku  

       poslankyňa Hromkovičová M. :   
 prečítala dôvodovú správu, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
 navrhla  uznesenie  k zníženiu  platu  starostky  20%  k platu  na  0%  s okamžitou

platnosťou  
 jej názor je, poslanci nastúpili 4.12., k tomu sa schvaľoval plat starostky, keby sa

neschvaľoval  do  mesiaca,  tak  starostovi  patrí  základný  plat  podľa  §  3  ods.1.
Zákona 253/1994 Z. z. a plní si týmto zo zákona povinnosť poslanca, že už pri
podozrení netransparentných a nezákonných vecí je poslanec povinný na uvedené
upozorniť, nakoľko môže byť spolupáchateľom    

        poslanec Vlk P. :   
 vyjadril sa, že OZ schválilo na začiatku volebného obdobia 20% navýšenie, nevie 

ako sme sa k tomu dopracovali, poslanci to ponechali , nakoľko očakávali dobrú 
spoluprácu , progres, kanalizácia , ČOV, výstavba UP, veci ktoré roky stoja. 
Jednou dobrou vecou bolo sceľovanie pozemkov, ktoré iniciovala fy Prowood. 
V obci zostali resty, kemp bez vysporiadaných pozemkov. Ďalším je permanentné 
neinformovanie poslancov.   

        poslanec Mgr. Holúbek P. :   
 táto situácia ho mrzí, no sám mal body – neriešené odstránenie vozidiel, 

oplocovanie pozemkov, smerom na Hliník vzniklo nové oplotenie okolo včiel
 bolo potrebné razantnejšie riešenie , účinnejšej práce, taktiež viazne komunikácia, 

nedostávame načas podklady

       poslankyňa Hromkovičová M. :   
 vývoz odpadových a splaškových vôd pre našu obec, roky to zastrešoval manžel p. 

starostky, posledné roky to robil v sume za 609,- Eur v 12/2019, v 1/2020 tie isté 
vody vyviezol za 910,- Eur a vo 2/2020 za 1016,- Eur

 bolo výberové konanie a objednávka bola poslaná manželovi p.starostky
 starostka sa vyjadrila, že presne nevie o akú sumu sa jedná, za 2/2020 boli vody 

vyvezené na ČOV Kúty za tú istú cenu, ako vyvážal predtým 
 poslankyňa žiada o vysvetlenie, roky to robil za 609,- Eur a zrazu za iné sumy , 

ako je to možné, fa sú neprehľadné 
 starostka sa vyjadrila , že nevie o koľko vývozov sa jedná, nemá k dispozícii 

podklady, keď niečo sledujem, treba urobiť analýzu
 poslankyňa sa dotazovala, prečo je vývoz p. Emricha za 43 Eur, keď od 1.3. je 

zazmluvnená fy Flyteam  
 starostka reagovala, že sa jedná o jeden jediný vývoz, fy Flyteam neodhadla na 

Zdrav.stredisku vyprázdnenie žumpy, kontaktovala fy Flyteam, či prídu zo Senice 
alebo zavolať p.Emricha 

 poslankyňa sa vyjadrila, máme zmluvného dodávateľa, prečo dávať fy Flyteam na 
výber, starostka odpovedala, že sa jednalo o jeden výber a vyviezol to lacnejšie ako 
Flyteam

 poslankyňa reagovala, že treba riešiť lacnejší vývoz, teraz vyvážame za 53 Eur , 
a rozdiel 10 Eur je veľká suma, vstúpiť do rokovania s Flyteam, či sú ochotní 
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vystúpiť, nech p.Emrich vyvezie za 43 Eur do ČOV, nájomníci platia 53 Eur za 
vývoz a sú nespokojní. Navrhuje vstúpiť do rokovania s Flyteam, v zmluve je 
uvedené, že môže prísť k dohode o ukončení zmluvy. Osloviť p.Emricha , či by 
vyvážal za 43 Eur pre obec, aj obec ušetrí za obecné budovy.   

 ďalej sa poslankyňa dotazovala na základe akých povolení postavil manžel p. 
starostky už tretie oplotenie v obci, ako člen stavebnej komisie som neobdržala 
žiadne podklady

 starostka sa vyjadrila, že to bolo na základe jej povolenia, má to založené 
p.Kollová. povolenie na oplotenie  pozemku pri Doline , aj na oplotenie v rámci 
jeho areálu

 poslankyňa reagovala, či uvedené nemusí ísť cez stavebnú komisiu, dostal 
rozhodnutie a stavebná komisia nemá o tom vedomosť 

 starostka sa vyjadrila, že usúdila, že obec nebude mať námietky voči oploteniu, na 
čo poslankyňa reagovala, čo ak by dala stavebná komisia ako odporúčací orgán 
námietky, jedná sa o hrubé porušenie    

 ďalej sa poslankyňa  informovala na Občianske združenie Hliník, či funguje, či 
má p. Kratochvíl rozviazanú zmluvu s obcou

 starostka sa vyjadrila, Obč. združenie Hliník nefunguje, manžel nemá platnú 
zmluvu, združenie nevyvíja žiadnu činnosť

 poslankyňa upozornila, že tam padá svah do vody, prosí o manžela, aby to dal do 
poriadku, nakoľko tam robil stavebné úpravy. Chceli by sme zároveň informovať 
občanov, či je možné chytanie rýb

 starostka – Hliník je verejne prístupný, je to majetok obce, zmluva vypršala, obec 
stále vydáva a predáva rybárske lístky

        poslanec Mgr. Smolár J. :   
 treba zverejniť na webe informácie k zakúpeniu rybárskych lístkov

        poslanec Mgr. Holúbek P. :   
 dotazoval sa , kto uvedené kontroluje , ak za niečo vyberáme peniaze treba to 

kontrolovať, či je možné chytať na 1-2 udice, kto nedodržiava, treba uložiť sankciu 

        poslanec Vlk P. :   
 pokiaľ je rybárske združenie, vydáva povolenky na chytanie, má svojho porybného,

rybného hospodára
 starostka reagovala : tu nie je rybársky zväz , ten musí mať nad 300 členov, preto  

obec nevykonáva úkony ako rybársky zväz

       poslanec Mgr. Smolár J. :   
 keď sa predáva rybársky lístok, je tam napísané, podľa čoho sa treba riadiť, podľa 

rybárskeho zákona, každá obec predáva lístky a združenie dáva povolenky.

       poslankyňa Hromkovičová M. :   
 ako pokračuje nezákonné oplotenie rod. Oravcovej , trvá to dlho, či už majú 

rozhodnutie o odstránení stavby, viackrát na to upozornila , oznámené  to bol aj 
p.Plankovi

 starostka reagovala: nemajú rozhodnutie, p.Planka teraz nechodil na stavebné 
konania, do konca marca bol chorý, prisľúbil telefonicky, že príde, dodnes neprišiel
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 poslankyňa: či dostane za uvedené sankciu , permanentne nedodržiava lehoty, 
neplní zamestnanecké pokyny

      poslanec Mgr. Holúbek P. :   
 navrhuje, aby bol upozornený nadriadený p. Planku, nie sme spokojní 

s vykonávaním jeho práce pre našu obec v oblasti stavebnej činnosti ,nelegálne 
stavby, treba to riešiť ráznejšie 

       poslankyňa Hromkovičová M. :   
 projekt Stromčeky, v lete sme dostali info o projekte, išli sme do výzvy Zelené 

obce, ako sme dopadli
 starostka : stále sa jedná o tú istú výzvu, 15 000 Eur na výsadbu, projekt sme 

podali, naposledy sme s nimi rokovali v 12/2019, odvtedy sa neozvali, vysadia nám
stromy, nedajú nám peniaze

 poslankyňa : kto má všetko kľúče od Zberného dvora a kto je tam zodpovedná 
osoba, či má kľúče aj manžel p.starostky

 starostka: v zbernom dvore je napísané, kto je zaň zodpovedný  a to je 
p.Hromkovič a kľúče má p.Kotrč, správca zber. dvora, môj manžel nemá kľúče, 
išiel tam len na požiadanie p.Hromkoviča

 poslankyňa sa pýtala na Dom smútku, urobili sme všetko čo chcel p.farár a čo je 
výsledkom  

 poslanec Peter Vlk: pýtal sa p.farára, obce slúži po dohode s rodinou, či chcú 
pohreb so sv.omšou

 poslanec Mgr. Peter Holúbek :  neriešme nepodložené veci, treba predložiť 
konkrétnu sťažnosť a riešiť s p.farárom 

 poslankyňa sa dotazovala: Prowood má urobené nové oplotenie na Tomkoch, či 
má o tom starostka info, je to ďalší kus lesa

 starostka : nemá o tom vedomosť, obec nevydala žiadne povolenie, nemá info 
o oplotkoch

 poslanec Peter Vlk: je to podnet na stavebný dozor, je to vážne, nemajú to 
skolaudované, starostka reagovala, že sa začalo kolaudačné konanie

 poslankyňa  Marta Hromkovičová: Biofarma – tabula Eurofondy je 200 m od 
brány vzadu, malo to byť pre ľudí, mali tam byť zvieratá, bitúnok, syry, nič tam nie
je, nikto tam nemá vstup, starostka reagovala, že to nebolo stavené pre verejnosť, 
zdroj financovania nie je uvedený v stavebnom povolení 

 poslanec Peter Vlk: aký bol zámer vybudovania, mal to byť  prínos pre obec, obec 
tam má zákaz vstupu x rokov a majú neskolaudované

 poslankyňa Mgr. Ľuba Uhrová : zámer bol zverejnený, keď sa robil Územný plán

        poslanec Vlk P. :   
 aký prínos má obec z Prowoodu, vlastnia 62 % plochy, oni tu ťažia , majú tu 

pozemky, majú tu biofarmu a nič z toho nemáme , na začiatku deklarovali niečo, čo
sa nesplnilo, treba to s nimi riešiť, stretnúť sa s nimi

        poslankyňa Hromkovičová M. :   
 prečo platíme Gemini 180 Eur/ 360 Eur / 270 Eur každý mesiac , fa na zlepšenie 

tech.vybavenia – prečo platíme každý mesiac 
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 starostka : 180 Eur je za školský projekt , ktorý je na zlepšenie vybavenia učební, 
do škôl sa dodávajú vysúťažené veci , teraz sa uzatvárajú kúpne zmluvy, platí sa im
štvrťročne, táto fy robí monitoring týchto vecí, zastrešuje projekt, je to v oblasti 
Eurofondov, poskytli sme všetky podklady, dlho trvalo verejné obstarávanie, 1 rok 
robili monitoring projektu, projekt je na kontrole na TTSK. Robili ja iné projekty, 
nielen učebne, bude sa im platiť do ukončenia projektu, projekt sa  musí ukončiť a 
vyúčtovať  

 poslanec Mgr. Peter Holúbek: pýtal sa, na akú sumu, na aký čas , starostka 
odpovedala: je to projektový managment, nemôže za to, že rok trvalo verejné 
obstarávanie , teraz sa uzatvárajú zmluvy s víťaznými uchádzačmi, 180 dní majú na
dodanie tovaru. Ďalej sa poslanec dotazoval, čo vlastne Gemini robia, na čo 
starostka odpovedala, že napíšu z Ministerstva, že projekt trvá a v akom je stave

 poslankyňa sa informovala : kontrola PHM , či boli splnené všetky opatrenia, či 
majú pracovníci podpísanú hmotnú zodpovednosť, tí čo robia s kosačkami,  500 – 
600 Eur sú fa Šupa technika, prečo taká častá údržba aj v zime, ak zamestnanec 
niečo urobí so strojom, dala by mu to k úhrade

 starostka: opatrenia sú splnené, R pracovníci nemajú podpísanú hmotnú 
zodpovednosť

 poslankyňa :  kde je Piaggio a akým autom sa vozia zamestnanci, starostka 
reagovala: čakáme na STK, Piaggio je opravené, STK boli zastavené, hľadáme 
STK na CNG, vymenili sme plynový ventil, auto sa spojazdnilo ako je, 
zamestnancov vozí p. Sýkora

 poslankyňa : ako p. Sýkora tankuje, či je platený z obecných peňazí, na čo 
starostka odpovedala, že netankuje za obecné  peniaze

 poslankyňa : žiadala o informácie o našich strojoch, kosačky , krovinorezy, akú 
majú spotrebu, podľa toho budeme vedieť, ako sa tankovalo, koľko sa 
spotrebovalo, požiadala o tankovanie v Šaštíne, aby sa netankovalo do kanistrov 
u p.Kratochvíla, v lete sa tankujú do kanistrov veľké sumy, opäť vyzýva , aby sa 
netankovalo u p.Kratochvíla     

 ďalej mala dotaz, kto robí inventarizáciu majetku pre obec a kto rozhoduje , čo sa 
vyradí

 starostka:obecný majetok má na starosti účtovníčka, na konci roka je zvolaná 
inventarizačná komisia – 3 členná, rozhoduje podľa toho o aký majetok sa jedná 
a akým spôsobom sa vyradí , poslankyňa sa dotazovala, kto skladá komisiu, na čo 
starostka odpovedala, že ju menuje starosta z pracovníkov obce, prevažne sú to 
kolegyne účtovníčky

 poslankyňa: pri nástupe žiadala inventarizáciu z r.2017  a vtedy jej p. Fačkovcová 
oznámila, že sú to obrovské sumy a musí si to naštudovať, údajne sa vyradilo 
50 000 – 60 000 , chce vidieť porovnanie roky 2018 - 2019 

 starostka : určite sa nejedná o také vysoké sumy , treba pýtať konkrétnu vec, 
inventarizácia sa robí každý rok a predkladá sa audítorovi, treba si ujasniť , či sa 
jedná o účtovné odpisy alebo vyradenie majetku , účtovné odpisy sú stanovené 
zákonom 

 poslankyňa : údajne je hasičská píla u p,Mračnu , starostka reagovala, že to 
preverí, mala by byť pri hasičskom aute

26



 poslankyňa: rúška za 300 Eur, prečo tak veľa, keď šili dobrovoľníci pre obec, 
a aké respirátory sa kupovali a teplomery za 160 Eur

 starostka odpovedala, že to bolo 100 ks rúšok, rozdeľovali sa občanom podľa 
počtu členov v domácnosti , sama kúpila rúška z vlastných zdrojov  , respirátory sa 
dávali do hasičského auta , štíty tiež pôjdu hasičom, kupovali sa 2 teplomery pre 
OU

 poslankyňa: ako dopadlo posudzovanie znaleckých posudkov za 40 000 Eur, či 
nás znalec urobil správne kroky v súlade so zákonom

 starostka: to čo prišlo, bolo zaslané, s našim znalcom som sa nerozprávala. 
poslankyňa požiadala o kontaktovanie znalca

 poslankyňa: kedy bude stretnutie s p. Elisovou a prečo OZ nebolo 6.4., keď p. 
Kaliňák oznámil, že je možné konanie OZ, ak sa poslanci dohodnú, starostka ju 
bude kontaktovať, čo sa týka OZ , hlavný hygienik to zakázal

         poslankyňa Mgr. Obernauerová Z.:   
 upozornila, že naposledy pán z fy Flyteam nechal otvorený poklop na žumpe 

a odišiel preč, starostka sa vyjadrí, že ich upozorní , aby si dávali pozor

         poslanec Mgr. Smolár J. :   
 komisia verejného poriadku o požiarnej ochrane navrhla prijať troch nových členov

do DHZO - Marián Matúš, Ivan Chovanec, Andrej Hajdin, navrhol prijať uznesenie
 komisia verejného poriadku o požiarnej ochrane navrhla odvolať z funkcie veliteľa 

hasiča Martinu Mračnu – starostka reagovala, či je takýto postup správny, bez 
nejakej rozpravy , uvedené malo byť bodom programu, či bola členská schôdza, 
poslanec informoval , že uvedené je návrhom komisie verejného poriadku 

 poslankyňa Mgr. Ľubica Uhrová pripomienkovala, prečo neboli o tom skôr 
informovaní a nebolo to v bode programe, a je to v rámci  diskusie, prečo nie je 
rovnaký meter pre všetkých

 starostka upozornila: doporučuje na ďalšom OZ , aby bolo riadne zahrnuté v bode 
programu  

 poslankyňa Marta Hromkovičová: v štatúte obce je napísané, že veliteľom  môže
byť osoba od 18 - 60 rokov, pýtala sa, či si plní svoje povinnosti

 poslanec informoval:  p. Mračna si neplnil povinnosti, nevykonával školenia, 
výcviky, ani kondičné jazdy, nekomunikuje s hasičmi , nevedie si knihu prevádzky 
hasičskej techniky, mal by ju predkladať komisii, hasičská píla nebola nikdy pri 
hasičskom aute, kupuje si čo chce, problémy pretrvávajú dlhodobejšie 

 poslanec navrhol prijať uznesenie komisia verejného poriadku o požiarnej ochrane 
navrhla menovať do funkcie veliteľa hasiča Pavla Planku, ktorý má spôsobilosť 
a skúsenosti, poslanec navrhol prijať uznesenie

 poslanec sa poďakoval p. Mračnovi za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii a
zároveň žiada, aby Obecný úrad vyzval p. Mračnu k odovzdaniu dokumentácie, 
ktorú následne treba odovzdať novému veliteľovi. Po vymenovaní navrhuje 
oznámiť túto skutočnosť zmenu postu veliteľa na Okresnom riaditeľstve 
Záchranného hasičského zboru v Senici.         

           Starostka poďakovala všetkým za účasť.  
     
     

27



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

...............................................
  Mgr. Anna Kratochvílová
           starostka obce

Overovatelia:
.....................................   ...............................................

..................................... ............................................... 
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P r e z e n i n r[ I i s t i
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v

konan6ho 30. aprila 2020 o 18:00 hod.

na
Borskom Sviitom Jure
v kultrirnom dome

Mgr. Anna Kratochvilovii - starostka obce

Mgr. Branislav Bal6Z

Mgr. Jozef Balifi

Mg. Peter Holfbek

Marta Hromkovidovd

DuSan Hudec

Mgr . Zuzana Ob ernauerov6

Mgr. Juraj Smoliir

Mgr. Lubica Uhrov6

Peter Vlk

Mgr. Iveta Balejdikovri - hlavn6 kontrol6rka obce

Martina Sykorov6 - zapisovatel'ka

Hostia:

Meno a priezvisko Podpis

0 tpva_4 LQu,o nu-
" " " " " " "/' ;r "n " " " :"'a: <-/ """'

0SOra oe dJvr^'(a sa_""""A';'r'v{w

Meno a priezvisko Podpis

oSpnz'r,.( d(wn L/-" ");; " " " " " " " "" " " 1J" " "'r/a
'.l1..'......'..-.rr;.,.........,r..,.,.
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rivrh

V5eohe cne z6 iizn6ho nariadenia
obce Bo ky Sviitf Jur

2t2020
Yf

o urcenr pravidiel iasu p aja a iasu previdzky sluZieb
7lrna uzemr oDc Borsky Sviity Jur

N6vrh VZN vyvesen;f dia: 29.02.2020

N6vrh VZN zveseny df,a: 46,1, ldxa
Lehota na predloZenie pripomienok k n

VZN vyvesend dia:

VZN zvesen6 df,a:

Udinnost' nadobrida: .........2020

rhu VZN: do (vr6tane) 11.03.2020



Obec Borsk;f Svali Jur podfa ustanoveni

pism. g) zhkona SNR d. 36911990 Zb. o

od

b) vprev6dzkariach poskytujircich

zdravotnicke sluZby, na derpacich

typu supermarket je prevfdzkoqi

pism. a) bod 3, $ 6 ods. 1 a $ 11 ods, 4

zriadeni v z,n.p. vyd6va toto V5eobecne

v obchtode a dasu prev6dzky sluZieb na

4 ods. 5

becnom

predaja

1)

zixazne nariadenie o urdeni pravidiel

uzemi obce Borskf Svatj Jur (dalej len,, zN").

l6nok I
I nariadenia

Toto VZN urduje pravidl6 dasu ja v obchode a dasu prevddzky sluZieb (d'alej len

,,prevddzkovlf das") pre pr6vnickd a :ickd osoby - podnikatefov, ktord prev6dzkujf na

uzemi obce Borshi Svatf Jur pre obchodu (predajne) alebo sluZieb.

l6nok 2

Pravidki iasu predaja v hode a iasu pneviidzky sluZieb

2)

1) Prev6dzkovy das prev6dzkarni obc a prev6dzkami r;luZieb sa urduje v dioch pondelok

aLnedelav dasovom rozmedzi od 5: hod. do 22:00 horl., ak nie ie v odseku 2 tohto dl6nku

ustanoven6 inak.

Prev6dzkovf das prev6dzkarni obc

tohto dl6nku upravuje nasledovne v

aprevildzkarnii sluZieb sa odchylne od odseku

hto pripadoch:

a) v prev6dzkariach poskyujricich inskir a re5tauradnri dinnost'

pondelok aZ Stvrtok, nedel'a od h do 23:00 tr

lm a diom prracovndho pokojarpiatok, sobota, dei pred St6tnym

:00 h do 3:00 h n.asleduiriceho dfa

sluZbu prechodndho ubyovania, poskytujricich

staniciach pohorurych hm6t a v obchodn;fch domoch

neobmedzenj.

a\r) Fyzickd osoby a pr6vnickd osoby ikajirce naizemi obce urdujri pravidl6 dasu predaja

v obchode a dasu prev6dzky sluZieb I'a tohto VZN.

Zilkon(.24111993 Z. z. o StStnych svi

neskor5ich predpisov
h, dioch pracovrrdho pokoja a pamiitnych df,och v zneni



r)

2)

Kontrolnri dinnost' dodrZiavania toht
Bors(f Svtitli Jur.
Sankcie za poru5enie tohto nariadenia

6nok 3
iinnost'a sankciie

VZN vykon6vajir povereni

ravuje osobitnf predpis. 2

zamestnanci obce

Zive

zixazne nariadenie

nok 4
n6 ustanovenia

lo schv6len6 obecnyml) Toto v5eobecne zastupitefstvom v obci

OZ (,. 58/2008 zro dia

dia

2) Zitrovei sa ru5i v5eobecne zixdzne narr

25.8.2008.

ie d. l/2008 schv6len6

4)

3) N6vrh tohto v5eobecne z6vazndho nari a bol zverejnen;f na pripomienkovanie obdanov na

iradnej tabuli a na intemetovej str6nke din29.02.2020

verejnen6 na uradnej tabuli obce a na interrretovejPrijatd v5eobecne ztw'dzne nariadenie bolo

str6nke obce dia

5) Toto v5eobecne zhvaznd nariadenie nado ridinnost' dia ...........2020.

starostka obpd

Mer. Adna Kratochvi

$ 27 b. zttkona(.36911990 Zb. o obeo zriadeni v zneni neskor5ich predpisov



Nrlvrh

V5eobec ne ztv dzndho nariadenia
obce Borskf Sviitf Jur

(..112020

o urdenf Sfrky ochrann6ho prisma pohrebiska, pravidiel
umiestilovania a povol'ovania budov a stavieb umiestilovanj;ch

v ochrannom piflsme so zretel'om na pietny charakter
pohrebiska a ustanovenie dinnostf, vykonfvanie ktor;ictr

v ochrannom pfsme nie je moZn6 poias pohrebu

N6vrh VZN vyvesenli dia: 29.02.2020

N6vrh VZN zvesenlf dia: 'l 
((, '\ ' 2n 7F

Lehota na predloZenie pripomienok k ndvrhu VZN: do (vr6tane) 11.03.2020

VZN vyvesen6 dia:

VZN zvesen6 dia:

Udinnost' nadobrida: 1,4.2020



Obec Borskf Svat! Jur podl'a ust. $ 6 ods. 2 zttkona(,.369119tt0 Zb. o obecnom zriadeniv zneni

neskor5ich predpisov a v sirlade s ust. $ 15 ods. 7 zikona ,a. 13112010 Z. z. o pohrebnictve

v zneni neskor5ich predpisov vyd6va tento

Ndvrh
v5eobecn e zirydzn6ho nariadenia

(.,ll 2020

o urieni Sirky ochrann6ho pfsma pohrebiska, prayidiel umiestilovaniia a
povol'ovania budov a stavieb umiestilovanych v ochrannom pdsme so

zretel'om na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie
iinnostf, vykon6vanie ktorych v ochrannom pfsme nie je moZn6 poias

pohrebu

dr. I.
Zflkladnf ustanovenia,

Obec Borshf Svatlf Jur (d'alej len,,obec'o) tymto v5eobecne zf:aznym nariadenim (d'a.lej len

,,VZN") urduje Sirku ochranndho p6sma pohrebiska, pravidl6 umiestflovania a povol'ovania

budov a stavieb umiestiovanych v ochrannom p6sme so zretefom na pietny charakter

pohrebiska a ustanovuje dinnosti, vykon6vanie ktorlfch v ochrannom p6sme nie je moZrre podas

oohrebu.

CI. II
Urienie ochrann6ho pfsma pohrebiska

Obec urduje Sirku ochrann6ho p6sma 50 m od hranice pozernku pohrebiska, ktory je z:apisanlf

v katastri nehnutefnosti spravovanom Okresn;fm irradom Senica., katastr6lnym odborom, na

liste vlastnictva dislo 1037, okres Senica, obec Borskf Sviitj Jur, katastr6lne uzemie l3orsky

Sviitli Jur, pozemok parcela registra ,,C" s parcelnlirm disltm I24lI, druh pozemku ostatn6

plocha vo vymere 19062 m2 1d'alel len ,,pohrebisko"); hranica ochranndho p6sma pohrebiska je

vymedzend v prilohe d. 1 tohto VZN.



CI. tII
Pravidlf umiestilovania a povol'ovania budov a stavieb umiestiloysn''fch v

ochrannom p6sme pohrebiska

Obec urduje, Ze v ochrannom p6sme pohrebiska sa nesmf povol'ovat'a ani umiestfiovat'budovy

a stavby okrem budov a stavieb, ktord poskytujri sluZby sirvisiace s pohrebnictvorn. Vo

vlfnimodnych pripadoch, ak to vyZaduje verejny zhqem, stavbu musi odsrihlasit' obecn6

zastupitel'stvo. V ochrannom p6sme cintorina je moZnt! povol'ovat' len rekonritrukciu

jestvujircich stavieb pri zachovani p6vodnej vlfSky budovy (stavby).

CI. IV
Ustanovenie iinnosti, vykon6vanie ktorych v ochrannom p6sme ni,e je

moZn6 poias pohrebu

Obec ustanovuje nasledovny rozsah dinnosti, ktorlfch vy'kon6vanie v ochrannon:L p6sme

pohrebiska nie je moZn6 podas pohrebu.

Zakazuje sa:

a) vykon6vat' vol'nri poulidnri aktivitu,

b) pouZivat' zarradenia na svetelnd a hlukovd efekty, najm6 ohriostroj, laserov6 za'nademe,

intenzivny sveteln;i zdroj, reprodukovanir hudbu, rs vynimkou takych, ktord srivisia

alebo su sfdast'ou pohrebnych obradov,

c) usporadrivat' zhromaildenia, ktore by ak;imkol'vek sp6sobom ru5ili pietny charakter

pohrebu,

d) organizovanie verejnlich teloqichovn;fch, Sportovlich a turistick;ich podujat[, ako aj

inych verej nosti pristupnych spolodensk;f ch poduj ati,

e) vykon6vat'hludnd alebo ru5ivd dinnosti ak;fmi sir, najmii kosenie tr6,vy, pilenie dreva di

rdzne stavebnd alebo dom6ce pr6ce.



cr. v
Kontrola dodrZiavania nariadenia a sankcie za porulenie ustanoveni

nariadenia

1,) Kontrolu dodrZiavania ustanoveni tohto nariadenia vykon6va obec.

2.) Poru5enie ustanoveni tohto prevddzkovdho poriadku pohrebiskafyzickymi osobanf je

priestupkom podl'a $ 48 zakona Slovenskej n6rodnej rady d. 37211990 Zb. o priestupkoch

v zneni neskor5ich predpisov.

3.) Za poruSenie povinnosti tohto prevfdzkovdho poriadku pohrebiska pr6vnickou osobou,

moZno uloZit' pokutu od ...... € podfa $.,..,...26kona (,. 36911990 Zb. o obecnom n'iadeni

v zneni neskor5ich predpisov.

CI. VI
Zhv er eln6 usta rnoven ia

1) Toto vSeobecne zixazn6 nariadenie bolo schv6len6 obecnym zastupitefstvom v obci

.. dila........

2) N6vrh tohto v5eobecne zdvdzn6ho nariadenia bol zverejneny na pripomienkovrmie

obdanov na riradnej tabuli a na intemetovej str6nke c,bce dna29.02.2020.

3) Prijatd v5eobecne zdvdzne nariadenie bolo zverejnen6 na uradnej tabuli obce a nLa

internetovej str6nke obce df,a

4) Toto v5eobecne zt;azn6 nariadenie nadobrida fdinnost'dia 01 .04.2020.

Mgr. Anna Kratc,chvilov6

starostka obce
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NAVRH

V5eobe cne zfrvdznf nariadenie
obce Borskf Svlff Jur (,.312020,

ktorym sa meni a dopiila VSeobecne zhvhzn1 nariadenie

obce Borsky Sviiff Jur i. 312016 o nakla'dani

s komunrilnymi odpadmi a drobnfmi stavebnfmi odpadtmi

na fzerni obce Borskf Sviitf Jur

N6vrh VZN vyveseny df,a: 11. 03 ' 2020

N6vrh VZN zveseny dia: 20, 7 )01-o
Lehota na predloZenie pripomienok k nrivrhu VZN: do (vr6tane) 23.03 '2020
VZN vyvesend dfia:

VZN zvesend dfia:

Udinnost' nadobirda: ...,......2020



Obecn6 zastupitel'stvo obce Borskli Sviitli Jur na zdklade ustanoven.ia $ 6 ods. I ztkona(" 36911990

Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor5ich predpisov a ustanovenia $ 81 ods' 8 zhkona(" 79'12015

Z. z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektor;fch z6konov sar uznieslo na tomto v5ec'becne

zdvaznom nariadeni:

r. ia.st

Vseobecne zixazne nariadenie d. 312016 o nakladani s komun6lnymi odpadmi a drobnymi

stavebnymi odpadmi sa meni a dopina takto:

t, v iestt IV, odsek 1 sa dopiila o pismeno h) odpadoqich pnerumatik

Z. v easu IV sa dopifa odsek 10, ktorlf znie:

10. spdsob a podmienky spiitn6ho zberu odpadovfch pneumatik

l. Zber odpadoqfch pneumatik sa vykon ila nazbernom mieste len od fyzickich osdb, ktord sir

platcami poplatku za odpad v obci Borsk;i Svlili Jur, nie z podnikatefskej dinnosti'

2. Pracovnik zbemeho miesta m6 povinnost'odmietnut' spiitn;i zber, ak najm6 vzhl'adom nrl

mnoZstvo a typ alebo in6 okolnosti moZno mat'dovodnir pochl'bnost' o tom, Ze pneumatiky

nepoch6dzajri priamo od konedndho pouZivatela. Pneumatiky rnusia byt bez cudzorodfc'h

nedistdt a in6ho odpadu, bez r6fikov a diskov'

lJ. povinnost'distribirtorov pneumatikzabezpedit'na svojich predajnych miestach spiitn;f zber

odpadovlich pneumatikbezohfadu na vyrobnir znadku po celir prev6dzkovir dobu tlfm nie je

dotknut6.

3. Doteraj5ie elanky I0 ai.13 sa oznaduju ako el6nky II ai.14.

l.

il. d,q.sf

obecne zastupitel'stvo v Borskom sviitom Jure sa uznieslo na vydani tohto vzN na svojom

zasadnuti dira .........2020 uznesenim d. .....12020, schv6len6 uznesenim d" " " " " " " "
Toto VZN nadobuda ridinnost' diom ....'..'.2020'2.

1; /a i
l/ / / tl/

fu,1-{d'{*rl'{r4W
Msr4' Anna Kratochvilov6

starostka obce

Borskyi Sviity Jur, 11 .03.2020



DAROVACIA ZMLUVA

vzawet|podfa $ 628 a nasl. zfukona('. 4011964 Zb. v zneni neskoriich predpisov (Obdiansky
z6konnfk)

(dalej len,,ZmIuva")

medzi;

Darca:
Meno a priezvisko: Ing. Lukr{5 Mateovii, rod. Mateovid
D6tumnarodenia: 20.01.1981
Rodn6 dislo: 81012016102
Trvale byom: Znievska 1, 85106 Bratislava
Obdan: SR

(d'alej len,,Darca" atie? ako ,,zmluvn6 strana")

Obdarovany:
Ntizov: Obec Borsky Sviity Jur
Sfdlo: Stepnidky 690, 908 79 Borsklf Svity Jur
Iio: oo3o94o1
Zastupendstarostkou: Mgr. Arura Kratochvilov6

(d'alej len,,Obec Borsky Sviit'j Jur" alebo ,,Obdarovanyo' atiel ako ,,zmluvn6 strana")

il r.

1. Darca je vjludnfm vlastnikom (podiel o vellkosti 1/1 k celku) pozemku, kto4i sa

nachddza v katastr6lnom fzemi Borskli Sviity Jur, obec Borsky Svaty Jur, okres
Senica aje zapisarty Okresnym riradom Senica, katastr6lnym odborom na liste
vlastnictva dfslo 8892 ako pozemok parcely registra C s parcelnym dislom 1420416

o vymere 228 m2,druh pozemku: orn6 p6da (d'alej len,,dat").

il u.

1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatny prevod Daru uvedeny v il. t. bod 1 na
Obdarovan6ho.

2. Darca touto Zmluvou daruje Obdarovan6mu Dar uvedeny v Ct. t. bod 1 a Obdarovan;f
tento Dar prijima a nadobrida do svojho v'.iludn6ho vlastnictva.

3. Hodnota daru urdenh zmluvnymi stranami pre potreby povolenia vkladu Okresnym
uradom katastr6lnym odborom Senica je vo qi5ke I0€lm2 , ti. 2 280 € (slovom
dvetisicdvestoosemdesiateur).

1/2



1.

il rrr.

Darca vyhlasuje, Le je pr6vo nakladat' s Darom nie je pre ridely Zmluvy Ziadnym

sposobom obmedzen; a na Predmete darovania v dei podpisu tejto Zmluvy neviaznu

iiuao" ziloine prhvaw6tane sudcovs(ich, exekudnfch a infch zbkonrrych zaloinych

pr6v, vecn6 prhva, predkupn6 prftv a, uLivacie prSv atretich os6b'

bbdarovani berie na vedomii, Ze v predmete Daru sa nachhdza vodomemS Sachta

a vodovodnd prislusenstvo shiZiacekzabezpedeniu vody pre susediace pozemky.

yilahy zmluvnfch strdnzalohend Zmluvou, ktor6 Zn:iliuva qislovne neupravuje, sa

riadia prislu5nlimi ustanoveniami Obdianskeho zikonrtka a ostatqfch platnych

predpisov Slovenskej rePublikY.

V pripaa", Ze Okresnf rirad spr6va katastra preru5i katasr6lne konanie alaIebo WTve

zmluvnd strany rru odrtt6trenii nedostatkov n6whu na vklad alebo jeho priloh, obidve

zmluvn6 strany sri povinn6 vynaloZit, do najv6dsiu sridinnosf pri n6prave tohto star'u,

ato najmii spisanim dodatku, uskutodnenim apodpisanim opravnej doloZky na tejto

zmluve, opravou n6vrhu na vklad alebo doloZenim dofiadanej listiny na kataster

nehnutellnosti, a to v lehote, ktoru urdi prisluini spnira katastra vo svojom rozhodnuti

o preruSeni katastriilneho konania alebo vo sr-ojej rj'zve- Za tymto ridelom Darca

podpiro- tejto zmlury splnomociluje ObdaroYan&ot Obec Bonkf Svdff Jur

zastupen6 starostku obcl norsky SvAtf Jur Mgr- Annu KratochvilovE aby v pripade

potrety v jeho mene r,ykonala vsetky rikonl'- sunisiace sodstaiovanim nedostatkov

iejto z-t,rvy, niivrhu na vklad alebo jeho priloh- Starostka obce Borsh.i Sviity Jur

Mgr. Anna'I&atochvilov6 je teda splnomocneni v mene Darcu uskutodnit' a podpisat'

aj lripadnri opravnir doloZku na tejto zmluve podra $ 4l ods- 2 vyhlasky c 7911996

i.). ioto ,plrro111o"nenie v5ak nezbavuje Darcu povinnosti poslcytnrit' nevyhnutnri

sridirurost' podlla tohto bodu.

Akdkofvek zmefry zmluvy je mofo6 vykonat' rniludne na zil<7ade pisomnej dohody

zmluvn;fch str6n formou pisomnych dodatkov podpisanlich oboma zmluvnfmi

stranami.
ZmIwa je vyhotovenii v 2 stranfch a 4 (Styroch) rovnopisoch, pridom Darca a

Obdarovany obdrLiapo podpise Zmbxy oboma znluvnymi stranami po 1 fiednom)

rormopise. zvy3n6 2^ (dva) rovnopisy zmluvy budri spolu s n6whom na vklad do

katastia nehnutefnosti doruden6 na prislu5nf Okresny frad, katastrilny odbor'

Obec Bors(f Sviit'.i Jur

Zastipenh starostkou: Mgr. Anna Kratochvilov6

2.

a

4.

'=s

5.

6.

I
7. Zmluva je uzawet|okamihom podpizu oboch znluvnych str6n.

g. zmluvne strany svojimi poalismi na Zmluve potwdzujri, Le sa so vsetkymi

ustanoveni a1;i Zmluvy riadne oUot"ant;t;, tieto sri im jasn6 a noztmitet-n6' pridom

vyjadrujrl ich slobodnir a v6hu v6lu upravit' vz6jomn6 vzfahy 
-dohodnut'-im

,p6.oUo1n, zmluvnii volnost' mluvnfch str6n nie je i'iadnym sp6sobom obmedzena-

V Liptovskom Mikul65i dna 26.2 -2020

Darca

Luk65 Mateovid, rod. Mateovid

)/,



OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osveddovania pravosti podpisov osveddujem pravost' podpisu: Ing. Luk63 Mateovii, d6tum

narodenia20.l.19t1, r.d. 810120/6102, bytom Bratislava-PetrLalka, Znievska 302711, ktor€ho(ej) totoZnost'

som zisi(a) zikonnfm spOsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoinosti - riradnf doklad: Obdiansky
preukaz, s6ria a/alebo dislo: HG461448, ktori(ri) listinu predo mnou vlastnorudne podpisal(a). Centr6lny register

osved6e'nfch podpisov pridelil podpisu poradovd iislo O 16593112020.

I
/t?tl6r,.....,.........,. ;

Stanislava VAJDAKOVA
Liptovskf Mikuld5 din 26.2.2020

Upozerr+!Nfrh!fidciou
msredE$cpaffrhretoo*i
widrqjchv lisrirc (S$ ods.4
Not6s&elnpi*r)

pracovnidka
povereni notiiromffi

ti
t(24,. '! 9l
NQc'rcv'l.V



Okresny lirad Senica, Katastrdlny odboro Holl6ho 1596/18 A,905 01 Senica

xAvnn
na vklad vlastnickeho prfva do katastra nehnutel'nosti

Udastnici Darovacej znluvy uzatvorenej podl'a $ 623 a nasl. zdkonaE.4011964 Zb.v nreni
neskor5ich predpisov (Obdiansky zrlkonnik)

(d'alej len,,Zmlva")

Darca:
Meno a priezvisko:
D6tum narodenia:
Rodnd dfslo:
Trvale bytom:
Obdan:

Ing. Lulc[S Mateovii, rod. Mateovid
20.01.1981
810t2016102
Znievska l, 85106 Bratislava
SR

(dalej len,,Darca" atiei, ako ,,zrnluvn6 strana")

Obdarovany:
Nilzov: Obec Borsky Sviiff Jur
Sidlo: Stepnidky 690, 908 79 Bors\f Sv6!f Jur
teo: oo3o94o1
Zasttpen|starostkou: Mgr. Anna Kratochvflov6

(d'alej len ,,Obec Borsky Svdff Juroo alebo ,,Obdarovany" atieL ako ,,zmlurrnh strana")

Na ztiklade Zmhxy zo dita ... podfa ktorej Darca daruje Obdarovan6mu Dar ato
pozemok v podiele 1/1 k celku, ktory sa nachfudza v katastrflnom tzemi Borsh.f Sviity Jur,
obec Borsky Svaty Jur, okres Senica zapisarry Okresnfm fradom Senica, katastr6lnym
odborom na liste vlastnictva dfslo 8892 ako pozemok parcely registra C s parcelnym dislom
1420416 o u.imere 228 nf , druh pozemku: orn6 p6da.

Zmluvne strany tymto pod6vajri Okresn6mu uradu Senica, katastr6lnemu odboru nivrh
aby ztitulu priloZenej Zmlavy ana zfkJade tohto n6whu vykonal vklad vlastnfckeho pr6va
k predmetu prevodu (Daru) v prospech Obdarovan6ho tak, ako je uveden6 v priloZenej
Zmluve. Zmluvnf strany vyhlasujri, Ze sl opr6vnen6 s predmetom prevodu podlla Zmluvy
nakladat', zmluvnd prejavy sri dostatodne zrozutrritelln6 a urdit6, nriuvnd volhost' nie je
obmedzen6 a pr6rmy rikon je urobenli v predpfsanej forme.

Priloha: Darovacia zmluva

V Liptovskom Mikul65i dila 26.2.2020 V ............................dia

Obdarovany

Obec Borslqi Svdty Jur
Zastipenh starostkou: Mgr. Anna Kratochvilov6

Darca

Luk65 Mateovid. rod. Mateovid
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Martina Rdzusa 2780/25
901 01 Malacky
teo: +o t7o s61
spolodnost zapisand v obchodnom registri OS Bratislava I

Oddiel Sro, vloZka i,. 7285218
konatel': Robert Poldk

Mgr. Anna Kratochvilovd
Obec Borskli Svdtri Jur

Borskli Svdtli Jur 590

908 79 Borskli Svdt'i Jur

V Malack6ch !2.02.2020

Vec: povolenie vyuZitia obecn6ho pozemku - Ziadost

Vdien6 pani starostka, vdien6 obecn6 zastupitel'stvo,

spolodnost MP Logistics, s.r.o. ako hlavnri organizdtor rockov6hofestivalu Orgazma Rock Fest
pldnuje vdrioch 2!. a22.08.2020 uskutodnit kultrjrne podujatie so iivou produkciou domdcich
a zahranidnrich kapiel a to, tak ako minulli rok, v priestoroch kempu ATC Tomky, Borskli Svdtli Jur 885.

V sUdasnosti uZ mdme udelen6 stihlasnd stanovisko a povolenie Stdtnej ochrany prirody SR na
uskutodnenie tohto podujatia. TaktieZ sme v rokovani so sUkromnfmi vlastnikmi nehnutel'nostf na
prendjom pozemkov v ich vlastnictve.

Dovol'ujeme si upozornit, aj na skutodnost, Ze minuhi rok ndm Obec Borskf Svdtri Jur bez
probldmov tento aredl prenajala, kde predstavitelia obce zaujali kladn6 stanovisko s od6vodnenim, Ze

sa konedne zadne aredl ATC Tomky vyuZivat na ddely, na ktorli je de facto urdenli - teda na rekredciu
a zdbavu Sirokeho okruhu obvvatelstva.

Vzhl'adom na skutodnosr., ie zo strany predstavitelbv obce bola u) v roku 2019 prezentovand
skutodnost, ie radi prijimajU akdkolvek aktivitu obdanov na vyuZitie tohto aredlu, bol prislriben6, Ze aj

v roku 2020 ndm ako organizdtorom budrl Ustretovli. Zmluvnezaviazat ddinkujticich a kapely je velmi
ndrodnf proces ako z dasov6ho tak aj finandn6ho hl'adiska a preto uZ po ukondenifestivalu v roku 2019
bola rozbehnutd priprava na d'al5i rodnik, kde sme odakdvali sl'0bend aktivitu a pomoc zo strany obce,
Podotf kam, ie na tieto ddely sme ui zaplatili znadnli rozsah finandnfch prostriedkov.

Vzhl'adom na uveden6 skutodnosti, )iadame, aby obecn6 zastupitelstvo opdtovne prerokovalo
na5u iiadost a udelilo ndm srihlasn6 stanovisko sorganizovanim festivalu vATC Tomky vdrioch
21.-22.08.2020.

uaKuJem.

S uctou.

Robert Poldk
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Atletick'i klub Borsk'i SviW Jur. f. 5t0ra 145. 908 79 Borsk'i Sviti Jur. Statutdr: Mer. Jdn Dobi65

Obecn6 zastupitelstvo

Obec Borskf Sviitf Jur

Stepniiky 690

908 79 Borshi Svdt'i Jur

VEC: Poskvtnutie priestorov v Kult6rnom dome Borshf Svdt'f Jur

Vdieni poslanci,

Atletichi klub Borsk'i Svdd Jur sa na Vds obracia so iiadost'ou o poskytnutie nevyuZivan'ich

priestorov v Kulttirnom dome Borsk6ho Sv. Jura za 06elom vyuiivania posilfiovacich strojoU kord
sme ziskali v r6mci projekov Ministerstva Skolstva Slovenskej republiky, Uradu vl6dy SR a V0C-ff,
v tr6ningom procese. Mladi atl6ti sa v sfEasnosti pripravujri nielen v prirode, ale vyuifvajf aj

telocviEfiu 25, avSak z priestoron'ich d6vodov nie je moin€ tieto prfstroje v nej umiestnit'. Beieck6

pisy, veslovacie trenai€ry,rotopedy a posilfionacia rre a aty5uiri efektivnosf a atrakivitu tr6ningu.

Uvedeni priestory by vne radi vyuiivali celoro&re. l{aSim cielom je i nadalej ddstojne reprezentovat

na5u obec na atletickfclr pretekoch na Slovensku a vzahraniEi. T€nirgy ad€tov budri prebiehat' pod

vedenim tr€nerov Mgr. Eubice Uhrovej, Eriky Koll6rovej a Mgr. Jiina DobidSa.

Verime, ie obecn6 zastupitelstvo na5u snahu oceni a podpori.

Za kladn€ vybavenie iiadostivopred dakujeme.

S rictou

Atletickf klub
Borsky Svfltf Jur

hr/n+--
V Borskom Svdtom Jure 5. t.2O2O

Statut6r



O ?0 3 | q l,t' .1,t 3 F.Tro1' 
/,r'ouL

tel. kontakt: O9O3 472Lt3 ry-A lo j z T r a j lin e k, Radli.lq!-6ho 195,908 TL Moravskti Svdt'iJdn,
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emm*t*v ffi #ilafl
BOR$e{'fl sv&Y *tsR

DoSLoDNA: 1 9, 1?. 2C19 Obec Borsk'i Svdt'i Jur

Borskri Svdtli Jur 690
908 79 Borskf Svdtf Jur

REFERENT LEi-iOTA ULrn5V

Vec: Ziados{ o odkripenie pozemku

Ziadatel': Alojz Trajlinek,
Rodn6 priezvisko: Trajlinek
Rodn6 dlslo: 380126/703
Ddtum narodenia: 26.01.L938
Trval'i pobyt: Radlinsk6ho 195, Moravskti SvatV Jdn 90871

Ziadam o odkrlpenie pozemku vo vlastnfctve obce Borsk'i Svdt'i jur:

diel 2 parcely aa77 /8 vo vri mere 5 m2, katastrdlne rizemie : Borsk'i Svit'i Jur podl'a Geometrick6ho
pf6nu d. 78/2017 vyhotoven6ho a autorizaine overen6ho Ing. Petrom Ladislavom, riradne overenom

Ing. Jarmilou Kovddovou pod dislom 5O4/2O17.

S pozdravom

fr-/'&*g
Alojz Trajlinek

Priloha:

K6pia geometrick6ho pldnu d. 78/20L7

MoravskV Svdtri Jdn, dia 18.12.2019

eisLo: OC1'-Dgl32l\l
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oz BoRSKY sverY JUR - DovoDovA SpRAVA .pRirorn r zAprsxrcr z 30.04.2020

Pri nistupe do funkcie poslanca dfla 4.12.201-8 ,kedy sme zloZili poslanecky sliub podlia $ 216,

Z6kona i.369/1990 Zb. Zlkona o obecnom zriadeni ktory znie: ,,Sllubujem na svoju iest' a
svedomie,Ze budem riadne plnit'svoje povinnosti,ochraiovat'z6Lujmy obce,dodrZiavat'Ustavu
Slovenskej republiky,ristavnd zdkony,zilkony a ostatn6 vdeobecne zSvdnnl prdvne predpisy a pri
vykone svojej funkcie poslanca obecn6ho zastupitefstva ich budem uplatiovat'podfa svojhLo

najlep5ieho vedomia a svedomia" , sme uZ od prv6ho diia brali trito pre niektorlich novri skfsenost'
vellmi v6Zne.
SnaZili sme sa,aby vdetko do doho sa poias tohto volebn6ho obclobia pustime,bolo ukonderLd do

najsk6r a s dobrj'rn pocitom,Ze sme urobili maximum pre na5u Obec a na5ich Obianov.Prei;irel viac
ako rok a p6r mesiacov a musime skonitatovat',Ze realita je INA.Napr.uZ pri detailnejSom zis;t'ovani

ako to je vlastne s naiim CAMPOM na Tomkoch,sme so zdesenim zistili,Ze CAMP vlastni okrem
na5ej obce e5te 5 srikromnych vlastnfkov!Nepochopiteln6 je to o to viac,ked vieme,Ze v na5r:j obci
prebehlo v r.2016 scellovanie pozemkovlNa nadu otSzku ako je toto mozn6,n6m p.starostka l\nna
Kratochvilovd povedala,Le tito lludia tam tieto pozemky mali a ich tam aj chceli! ! lDo dne5ndho dfia
nemdme my poslanci ddkaz o tom,Ze tito vlastnici tam tieto pozemky predtjnn naozaj
mali.MinimSlne v jednom pripade vlastnictva jednej parcely z CIAMP-u - a to p.Tomkovej
p.starostka klamala,pretoZe p.Tomkov6 zomrela v roku 201-0!a teda nemohla,,chciet'dany pozemok

v na5om CAMPE* .Druhf n65 Sok nastal vtedy,ked priSia Ziadost' od vlastnikov jedn6ho poir,emku

- toho dasu verejnej asfaltovej komunik6cie v na5ej obci - o vys;poriadanie!!lTu sme opdt' :listili,uZ
po druhf krdt,i,e pozemok-tentokrdt verejnri komunikiiciu- vlastnia sfkromnf vlastnici a tecla ani

toto nebolo pri scellovani pozemkov vysporiadan6!!!Tu m6me zato,i.e tu starostka obce p.A.nna

KratochvilovS ned6sledne aZ nedbanlivo pristupovala k svojim povinnostiam,kde zanedbala

OCHRANU ZAUJMOV OBCE,ktord jej vyplliva z S 1-3 ods.2 216kona o Obecnom zriadenii,l<de sa

pi5e : Starosta sklad6 sllub,ktory znie : ,,sliubujem na svoju iest'a svedomie,Ze budem riadrrer plnit'
svoj e povinnosti,ochraiovat' z6ujmy obce a Slovenskej republiky,Ostavy Slovenskej

republiky,ristavn6 z6kony a ostatn6 v5eobecne z6vdzn6 pr6vne predpisy budem pri vfkone s\roiej

funkcie starostu uplatiovat' podlia svojho najlepiieho vedomia a. svedomia " .Tymto p.starostka

spOsobila to,Ze Obec bude musiet' vynaloZit'nemal6 finandn6 prostriedky (ktor6 by sa jej ziS.ti

inde),aby tieto strategick6 pozemky vysporiadala!N55 n6vrh je taky,Ze bud si to p.starostkal

zosobni,alebo skrisi vstripit'do rokovania s firmou GEOSPOL,ktor6 scellovanie v naSej obci robila a

teda by jej vedeli pomdct',ppr.poradit' za ktor6 pozemky by sme tieto vedeli vSrmenit'.

Daii5ou,nie menej podstatnou vecou,ktorS. nfs vellmi znepokojuje je tl'i,e sa permanentne

manipuluje so Z6pisnic ami z OZ-lstiev.Okrem leh6t predkladania Zdpisnic,ktor6 neboli

permanetne dodrZiavan6(S16 ods.l Rokovacieho poriadku obce Borskf Sv.Jur,kde sa pi5e :

,,z6pisnicu z rokovania podpisuje starosta,zapisovatell a urieni c,verovatelia do 7 dni od pos;L:dn6ho

zastupitelistva,zapisovateli spracuje z6pisnicu do 3 dni od konania posledn6ho zastupitelistva,.." )tak
aj obsahovo sa nezhodovali s realitou.Nie je z6konom pripustn6,aby overovateli Zilpisnice :listil
znadnd disproporcie v Z6pisnici v porovnani s diktaf6nom,alebo videonahr6vkami,ktor6 sa

zhotovujri na kaZdom OZ.Napr.len pri ot6zke poslanca:pytal Priimy a Vfdavky CAMPU,bolo v
Zdpisnici napisan6,Ze pftal len Prijmy,Vfdavky boli zamldan6.Pytame sa teda :Nado sri n6In

Prijmy,ked nemdme Vfdavky a teda nemSme ako porovnat' di CAMP hospoddrne vyuZivarre???

Daiej napr. v mesiaci Marec,teda 2.3. sme naOZ prijali Ndvrh Uznesenia i.l53l2020,k1sf i znel :

OZ navrhuje prijat'Uznesenie :OZ poveruje hlavnf kontrol6rku na vykonanie kontoly Zmhrvnfch

dodfvatellov na vlfruoz v5etk6ho odpadu z naiej obce,kontrola b'yi mala obsahovat' napr. periodicitu

odvozov a klf'rn,podmienky,oprdvnenost' ridtovanfch n6kladov,kontrolnf orgdn pri vfkone tychto

sluZieb,ak6 prijmy mala obec zo zhodnotenia urditych komodit
(napr.sklo,papier,plasty,elektro,Zelezo...). DetailnejSia kontrola by sa mala tfkat'roku 2015| ', aza

iot<y ZOfe 
-^)OtZ 

,beZnd kontrola,teda celkov6 suma za odpad r:odne,prijmy zo zhodnotenia

odpadu. L'



Zapisovatel napisal do ZSpisnice strohri vetu v zneni : ,,poverenie hlavnej kontrol6rky na vylkorranie

kontroly zmluvnych dodfvatelov na vyvoz vietk6ho odpadu z nalej obce !!lNie je toto manipuldcia
so znenim Uznesenia,ktor6 bolo rschv6len6 OZ riplne.inak???Cel.6 Uznesenie by tyn pidonr stratilo
vyznam a zmysel!
Nem6me sa domnievat',Ze to ZapisovateJl zdmerne ,,upravil" kvOli tomu,Ze kontroia sa tfka aj

manZela p.starostky ,p.Kratochvila a jeho firmy ND-Kratochvil ?Ako je moZn6,Ze sa toto deje

opakovane napriek tomu,Ze sme na toto upozoriovali?
Dalej by sme chceli poukiizat'na takmer 14 rokov pretrv6vajrici Konflikt zdujmov p.starostky (ktorf
upravuje Ustavnf zdkon 354120A4Z,.2. o ochrane verrjn6ho z6u.imu pri vlikone verejnfch
funkcii ),ktorf zjavne nemd ani v rimysle rieSit'.Napriklad : posl,anci osobne vyzvali p.starostku,aby

sa v zSujme transparentnosti a efektivnosti vynakladania finandnfch prostriedkov obce prestali

tankovat'PHM (dalej len pohonn6 hmoty) u manZela p.starostky,nakollko Sprdva z kontrol'y
beZnfch vfdavkov na PHM (i.materi6lu 44/20I91HK ) preuk6zala znain6 nedostatky,ktor6 rreboli

do dneSn6ho dfla preukSzate]lne odstrdnen6...toto p.starostka odignorovala a povedala,Ze tankovat'u
jej manZela sa bude aj nadalej,pretoze tam mdme ,,karty".D6vor1y ktor6 uviedla vo svojom
Stanovisku zo dia 31.10.2019 ,nie sf nidim podloZen6 il preto nt6me zato,i.e sri ireievantn6. ..A.

opiit' Ziadame,p.starostku o okamZit6 ukondenie tankovania PHIrI u jej manZela najmA z d6'vodu

poruSovania Ustavn6ho zdkona 35712004 Z.z.o ochrane verejn6ho zdujmu pri vfkone verejnlich
funkcii a aj S 13 ods. 2 Zilkona d. 369/1990 Zb. Zilkona o obecnom zriadeni a aj preto,Ze medzi
p.srarosrkou a jej manZelom-majitelom firmy ND-KI{ATOCHVIL nie je Ziaden kontrolnf
mechanizmus a teda nevieme di sri fin.prostr.obce vynakladan6 hospoddrne.

Daiej by sme chceli upozornit'na mesadnf pau5il 120 eur na Privne sluZby...do dne5ndho diia ndm

p.starostka nepredloZila Ziadny Yikaz prdc (o ktorf sme Ziadali pdr mesiacov dozadu ),nid,d[m by

sme si vedeli overit',di prdvnika mesaine vdbec vyt aZuj'eme a terda,ii hospoddrne nakladdme s

fin.prostr.obce.
DateS Uy sme chceli upozornit'na situ6ciu,kedy bol OclJ BSJ,resp.OZ adresovany Protest

Prokurdtora -prevzat6 OcU dia 2.'7.I2.20I9,ndm poslancom to ozn6mila p.starostka na Porade dia
24.2.2020 !!!V papierovej forme ndm to poslala ai, tyldefi pred OZ,ktor6 bolo 2.3.2020..a terla sa

plframe : Kde bol Protest prokurdtora bezmdla 60 dni'???nemala n6s p.starostka informovat'

bezodkladne???Nemal byt Protest prokurdtora vyveseny na Uradnej tabuli???Opdt' nedodrrZanli

lehota...
S dodrZiavanim Zdkonom stanovenych lehdt md p.starostka Anna Kratochvilov6 probi6m celkovo.

Nie je pripustn6,aby napriklad boli pred mnohymi mesiacmi obiiania vyzvani Starostom obce k
preanidaniu Ziadosti o zaradenie svojich pozemkov do Up Zmeny a doplnky.d. 1-, pridom toto vella

bbiunou aj urobilo,ale do dne5n6ho dia nedostali ani len upovedomenie z OcTJ,l.e ich Ziadost' ie
aspof, zaevidovan6...tito obdania potrebujri vediet',kde skondili ich Ziadosti...

DallSou nie menej vyznamnou kauzou v nalej obci sa stali odparlov6 a spla5kov6 vody,resp.ich

vlfrioz.Cel6 roky toto pre obec zastreSoval takisto manZei p.starostky.Tu m6me zato,i'e p.sttuostka

nevyvinula absohitne Ziadne fsilie nato,aby Obec a obiania platili do najmenej...

Datll ctrceme upozornit' na absoldtne zbytodn6 priet'irtry v konaniach,pri priehJiadnlich a jasnych

kauz6ch,ako napr. nez6konn6 oplocovanie obecnych pozemkov,evidentn6 protizAkonn6 dierne

stavby...
Dlhorodn6 neriejenie Odpadovej politiky v naiej Obci,lhlavne s'yst6m nakladania odpadov'v

zbernom dvore a aj na Tomkoch,vi"tozy na podet nSdob,viedlo k tomu,Ze sice separujeme niektor6

komodity,ale odmenou pre obianov zato bolo,Ze Obec musela prristupit' k zvf5eniu cer] zEL

odpad,pretoZe musela za vyv ozy dopl6cat'...

foio ;e len , p1t " probl6rnov kior6 n6s tr6pia...boli by sme radi,keby s nami poslancami p.starostka

zadala naozajkon5iruktivnu debatu aby sme dospeli aj ku konkr:6tnym rie5eniam a nie len l.5pali v

nlcom...
DeruJpvts... 2.



Komisia Verejn6ho poriadku a poiiarnej ochrany

Obce Borsk,i Svdt,f Jur

D6vodovd sprdva k ndvrhu na odvolanie

velitela Dobrovolndho hasidsk6ho zboru obce

Komisia Verejndho poriadku a poiiarnej ochrany navrhuje Obecn€mu zastupitefstvu obce Borsk'i

Svdtri jur v zmysle dl. 9 ods. 3, pism. h) Zdsady pre zriadovanie a dinnos{ komisii Obecn6ho

zastupitefstva v Borskom Sviitom Jure s poukazom na 5 20 ods. 4) Statritu obce Borskrl Svdtli Jur

schvdleneho uznesenim t.. 12/2015, odvolat' dria 30. 04. 2OZA z funkcie velitefa Dobrovol'n6ho

hasiisk6ho zboru obce Borsk'f Sviitf Jur, Martina MRAaNU, trvale bytom Borskf Svdtli Jur.

balSim d6vodom na odvolanie velitefa DHZO Martina Mratnu je:

1", Nedostatoind komunikdcia s dlenmi hasiiskej jednotky {Skolenia, vricvik, nakupovanie vecnrich

a technickrich s(dast[ bez konzultdcie...)

2, Nevykondvanie predpisanrich Skoleni hasidskejjednotky v zmysle vyhldiky MV SR i.6\t/20067.2.

o hasidskfch jednotkdch - (6h mesaine),

3, Nevykondvanie predpisan'ich previerkornich cviienrl a r4?wiku hasiiskejjednotky v zmysle vyhldiky

MV SR i.61.1.12006 Z.z. o hasidskfch jednotkiich,

4, Nevykondvanie kondiinrich j5zd vodidmi strojnikmi hasidskejjednotky v zmysie vyhl6Sky MV SR d.

67L/2OAG Z.z. o hasidsklich jednotkdch (min. 10km mesaine),

5, Nepravidelne zasielanie Sprdv o zdsahu na OR HaZZv Senici a UzO DPO Senica,

6, Nedostatoind vedenie knih prevddzky hasiiskej techniky, agregdtov a vykondvanie ich

pravidelnrich preskti3an(,

7, Neoverovanie akcieschopnosti hasiiskej techniky, agregdtov, vecnfch a technick'ich prostriedkov,

8, Poru5ovanie Zdsad pre zriadbvanie a iinnosf komisii OZ Borskf Svit,i Jur a to komisie VPaPO I dl. 9

ods. 3 pism. j (vyjadruje sa k rozsahu materi6lno technick6ho vybavenia a vystrojenia ilenov

hasiiskejjednotky Dobrovoln6ho hasidsk6ho zboru obce, potrebn6ho na riadne plnenie zverenlich

riloh), nakol'ko ako velitef DHZO vdbec nekomunikoval s komisiou VPaPO v zmysle uveden6ho

predpisu.

V Borskom Sviitom iure 29. 04.2020

Predseda komisie VPaPO

Mgr. Juraj Smoldr ' :," / , ::-
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