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Z á p i s n i c a 

 

Z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 28. 06. 2021 o 

18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur :  Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová,   Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 ospravedlnení: Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec, Mgr. Branislav Baláž  

 starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová práceneschopná 

 zástupkyňa starostky Mgr. Ľubica Uhrová 

 hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

 zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostky obce 

Mgr. Ľubica Uhrová , nakoľko starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová je práce 

neschopná. Zástupkyňa starostky obce konštatovala, že je prítomných šesť poslancov, 

takže bolo uznášania schopné. Zástupkyňa starostky obce dala hlasovať o programe 

zasadnutia :  

 

     Uznesenie č. 329/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
Program rokovania obecného zastupiteľstva 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 a názory  - názory a podnety obyvateľov obce   

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021  

5. Prerokovanie petície „Stop strelnici“ od doručovateľa Milana Čermáka 

6. Prerokovanie petície „Petícia občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osád Húšky, 

Trajlinky proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou studená voda“ 

7. Prerokovanie petície „Petícia obyvateľov a občanov osád Húšky proti snahám rozširovať 

intravilán za účelom výstavby“    

8. Rôzne  

9. Záver   
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  Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Zástupkyňa starostky navrhla doplnenie programu o bod Dodatok č.2 k zmluve uzatvorenej 

podľa § 20 a/ z.č.369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní 

posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu  – zástupkyňa starostky navrhla 

doplniť tento bod za bod  č. 7.    

 

     Uznesenie č. 330/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

schvaľuje 

 

zaradenie do programu bod  Dodatok č.2 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z.č.369 /1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre 

určenie odkázanosti na sociálnu službu za bod č.7.     

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Schválenie členov návrhovej komisie  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

       Uznesenie č. 331/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
 

za členov návrhovej komisie Bc. Ivetu Kollárovú a Mgr. Zuzanu Obernauerovú.  

 

 Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 Schválenie overovateľov zápisnice   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

                                                                                           

     Uznesenie č. 332/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
 

za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a Martu Hromkovičovú.  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Zástupkyňa starostky informovala, že zapisovateľkou bude Martina Sýkorová.  

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 23. júna 2021.  

 

Uznesenie č. 154/2020 – Vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov – čiastočne splnené 

- zrušené  

Hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa predložil návrh správy z kontroly č.3/2021 – kontrola 

zmluvných dodávateľov na vývoz odpadu. Predmetné uznesenie bolo zrušené uznesením č.  

319/2021 na zasadnutí OZ dňa 31.05.2021.    

 

Uznesenie č. 232/2020 – Predloženie doplneného pasportu dopravy - v evidencii  

Pasport dopravy sme znova poslali v digitálnej forme, a je stále v štádiu riešenia, urgujeme to 

každý týždeň.            

  

Uznesenie č. 240/2020 – Vyjadrenie  vlastníkov dotknutých pozemkov parcely č. 121/1 

a 123/1 – v evidencii 

 

Uznesenie č. 267/2020 – zrušenie uznesenia č. 155/2020 – Odmena hlavnej kontrolٕórke -

nepodpísané – v evidencii    

Uznesenie bolo podané na riešenie na Okresnú prokuratúru Senica, zatiaľ sme neobdržali 

stanovisko.  

 

Uznesenie č. 311/2021 - Program rokovania obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 31. 05. 2021. 

 

Uznesenie č. 312/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie  
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. 

Jozefa Baláža a Martu Hromkovičovú. 

    

Uznesenie č. 313/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice   
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. 

Branislava Baláža a Mgr. Zuzanu Obernauerovú.  

  

Uznesenie č. 314/2021- Upozornenie prokurátora Pd 72/21/2205-3 – prerokovanie – 

zákonnosť v postupe obce Borský Svätý Jur pri ustanovení podrobností o organizácii 

miestneho referenda - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

a) zobralo na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej  prokuratúry Senica 

b) vyhovelo upozorneniu  prokurátora Okresnej prokuratúry Senica  

 

Uznesenie č. 315/2021- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur   

č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Borský Svätý Jur č.1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur. VZN 

bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 1.6.2021, zvesené bolo dňa 

15.6.2021. 
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          Uznesenie č. 316/2021 -   Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov  

          z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva    
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, 

že  v evidencii zostávajú uznesenia č.154/2020, č.232/2020, č.240/2020, č.267/2020, 

č.305/2021.  

 

Uznesenie č. 317/2021- Zrušenie Uznesenia č. 310/2021 - schválenie investičného zámeru    

športovej strelnice  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č. 310/2021 zo dňa 

19.04.2021. 

 

Uznesenie č. 318/2021- Zrušenie uznesenia č. 303/2021 -  schválenie spôsobu financovania 

formou  predfinancovania pre projekt Zlepšenie technického vybavenia učební v 

Základnej škole s Materskou školou  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č. 303/2021 zo dňa 

19.04.2021.  

 

Uznesenie č. 319/2021 -  Zrušenie uznesenia č. 154/2020 - Vykonanie kontroly zmluvných 

dodávateľov    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č. 154/2020 zo dňa 

02.03.2020, poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na 

vývoz všetkého odpadu z našej obce.  

 

Uznesenie č. 320/2021 - Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie 

za rok 2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo   Záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.  Záverečný účet bol vyvesený na  úradnej 

tabuli obce a webovej stránke obce dňa 1.6.2021, zvesený bol dňa 15.6.2021. 

 

Uznesenie č. 321/2021 -  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie predložené stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 322/2021- Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky 

k 31.12.2020   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie Správu nezávislého 

audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2020. 

 

Uznesenie č. 323/2021 - Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie  Správu o hospodárení 

školy a školských zariadení za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 324/2021 -  Opätovné schválenie Uznesenia č. 305/2021 – Správa hlavného 

kontrolóra z kontroly č. 3/2021 - splnené 

Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Borskom 

Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 

č.232/2020, č.240/2020, č.267/2020.   

/2018, 12018, 120/2018, 121/2018 a 126/2018. 

Boli vykonané ďalšie kontroly uznesení , kontrola plnenia uznesení dňa 23. júna 2021.  

 

Uznesenie č. 325/2021 - Program rokovania obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 14. 06. 2021 v nasledovnom znení: 
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Uznesenie č. 326/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie  
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Bc. 

Ivetu Kollárovú a Petra Vlka.  

 

Uznesenie č. 327/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice   
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. 

Juraja Smolára a Dušana Hudeca.                                                                                                                                                           

 

Uznesenie č. 328/2021 - Zmena rozpočtu č. 1/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Zmenu rozpočtu č.1/2021.  

 

Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Borskom 

Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 

232/2020, č. 240/2020, č. 267/2020.   

 12018, 120/2018, 121/2018 a 126/2018. 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

   Uznesenie č. 333/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie  
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č.232/2020, č.240/2020, 

č.267/2020. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 3 – Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce   

Neboli žiadne dopyty obyvateľov obce.    

 

 

Bod č. 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021  

Zástupkyňa starostky odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval , že plán 

kontrolnej činnosti je zverejnený. Sú tam len 2 body, bude presúvať ďalšie kontroly do druhého 

polroka. V I. polroku bolo vykonaných 5 kontrol, ešte pracuje na kontrole odpadov, dorába 

kanalizácie, ďalšie plánované kontroly sú dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom obce, 

štatút obce, ZŠ sprístupnenie informácií podľa 211. Je toho veľa, postúpil na prokuratúru 

neoprávnený výrub na súkromných pozemkoch a taktiež postúpil na prokuratúru pokutu 
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ohľadne projektu školy, nakoľko od nás vyžadovali podpísanie čestného vyhlásenia o úhrade 

sankcií, čo je podľa neho nekalá praktika. Návrh plánu KČ tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice 

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

      Uznesenie č. 334/2021 

                z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                        zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie    

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

 

 

  Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

  Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 5  Prerokovanie petície „ Stop strelnici “ od doručovateľa Milana Čermáka 

Zástupkyňa starostky v krátkosti oboznámila s obsahom petície. Petíciu podpísalo 784 občanov 

a dôvodom petície bolo Uznesenie č. 310/2021 z 23.rokovania OZ. Táto petícia bola prešetrená  

a skonštatovalo sa, že nemá žiadne nedostatky, uznesenie bolo zrušené.    

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

      Uznesenie č. 335/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

1. konštatuje, že  

a) do podateľne Obecného úradu v Borskom Svätom Jure bola dňa 15.06.2021 doručená 

petícia „Stop Strelnici“ za zablokovanie výstavby strelnice na streľbu z brokových zbraní, 

kuše a luku v katastri našej obci Borský Svätý Jur na parcelných pozemkoch č. 17004, 17005, 

17006, 17007, ktorá bola adresovaná starostke obce a poslancom Obecného zastupiteľstva 

v Borskom Svätom Jure,  

b) petícia bola zaevidovaná pod č. 431/2021,  

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad s 

právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom,  

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie.  
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2. berie na vedomie  
 

petíciu za zablokovanie výstavby strelnice na streľbu z brokových zbraní, kuše a luku 

v katastri v obci Borský Svätý Jur 

 

3. vyjadruje podporu  
 

petícii za zablokovanie výstavby strelnice na streľbu z brokových zbraní, kuše a luku 

v katastri v obci Borský Svätý Jur 

  

 Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                   

Bod č. 6  Prerokovanie petície „ Petícia občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osád Húšky, 

Trajlinky proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou studená voda “ 

Zástupkyňa starostky v krátkosti oboznámila s obsahom petície proti uzneseniu z rokovania 

OZ dňa 19. 04. 2021. Petíciu podpísalo 100 obyvateľov.   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

      Uznesenie č. 336/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

1. konštatuje, že  

a) do podateľne Obecného úradu v Borskom Svätom Jure bola dňa 26.05.2021 doručená 

petícia „Petícia občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osád Húšky, Trajlinky proti výstavbe 

strelnice pod spodnou hrádzou studená voda – Tomky jazero v katastri Borský Svätý Jur “ , 

ktorá bola adresovaná Obecnému zastupiteľstvu a Obecnému úradu  v Borskom Svätom Jure,  

b) petícia bola zaevidovaná pod č. 2807/2021,  

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad s 

právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom,  

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie.  

 

2. berie na vedomie  
 

petíciu proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou studená voda – Tomky jazero v katastri 

Borský Svätý Jur 
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3. vyjadruje podporu  
petícii proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou studená voda – Tomky jazero v katastri 

Borský Svätý Jur 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                   

Bod č. 7  Prerokovanie petície „ Petícia obyvateľov a občanov osád Húšky proti snahám 

rozširovať intravilán za účelom výstavby “   

Zástupkyňa starostky v krátkosti oboznámila s obsahom petície proti snahám rozširovať 

intravilán za účelom výstavby k investičnému zámeru realitnej kancelárie predávajúcej 

pasienok o výmere 40 220 m2 v extraviláne, 100 m od osady Húšky.  Obec nemá v úmysle 

rozširovať intravilán za účelom výstavby.  Petíciu podpísalo 64 obyvateľov.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

    Uznesenie č. 337/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

 

1. konštatuje, že  

a) do podateľne Obecného úradu v Borskom Svätom Jure bola dňa 26.05.2021 doručená 

petícia „ Petícia obyvateľov a občanov osád Húšky proti snahám rozširovať intravilán za 

účelom výstavby “ k investičnému zámeru realitnej kancelárie predávajúcej pasienok 

o výmere 40 220 m2 v extraviláne, 100 m od osady Húšky, ktorá bola adresovaná Obecnému 

zastupiteľstvu a Obecnému úradu  v Borskom Svätom Jure,  

b) petícia bola zaevidovaná pod č. 2806/2021,  

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad s 

právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom,  

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie.  

 

2. berie na vedomie  
petíciu proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby k investičnému zámeru 

realitnej kancelárie predávajúcej pasienok o výmere 40 220 m2 v extraviláne, 100 m od osady 

Húšky, 

 

3. vyjadruje podporu  
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petícii proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby k investičnému zámeru realitnej 

kancelárie predávajúcej pasienok o výmere 40 220 m2 v extraviláne, 100 m od osady Húšky, 

 

 Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Poslanec Peter Vlk sa pýtal, či bolo majiteľovi predmetného pozemku zaslané písomné 

vyjadrenie. Zapisovateľka  Martina Sýkorová odpovedala, že bude zaslané spolu s uznesením 

z dnešného rokovania OZ. Poslanec sa vyjadril, že poslanci nikdy nemali záujem rozširovať 

intravilán obce na osady. Občianka z Húškov poďakovala v mene obyvateľov Húšky za 

podporu.  

 

Bod č. 8  Dodatok č. 2 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie 

odkázanosti na sociálnu službu  

Zástupkyňa starostky v krátkosti oboznámila s predmetným dodatkom, čo konkrétne sa 

upravilo,  obec je povinná uhradiť Mestu Senica podľa zákona, upravovali sa náklady  

v paušálnej výške 86 € za jedno konanie , v prípade, že sa konanie o odkázanosti na sociálnu 

službu zastaví a Mesto Senica nevydá rozhodnutie, náhrada za jedno konanie je 79 €.  

Poslankyňa Marta Hromkovičová sa pýtala, či je obec povinná zo zákona platiť uvedené služby, 

a či budeme platiť aj v prípade, ak služby nebudeme potrebovať, či sa platí mesačný paušál.  

Zástupkyňa prečítala, že obec je povinná platiť paušál vo výške 86 €. Zapisovateľka reagovala, 

že Mestu Senicu sa neplatí paušál mesačne, faktúry nechodia každý mesiac.  Predmetný 

dodatok tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.    

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

  

  Uznesenie č. 338/2021 

                  z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                       zo dňa 28. 06. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

schvaľuje 

uzatvorenie Dodatku č.2 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z.č.369 /1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie 

odkázanosti na sociálnu službu.     
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  Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Zástupkyňa starostky informovala:  

 

 dňa 5. 6. organizoval Futbalový klub v spolupráci s organizáciami MDD , poďakovala 

zúčastneným pri organizácii akcie 

 dňa 24.6. sa konala porada k Verejnému obstarávaniu Predmet zákazky: Zber, preprava 

a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Sv. Jur. 

s obstarávateľkou p. Kondesovou sme prebrali podrobný opis predmetu zákazky, 

 nekontrolovateľné šírenie odpadkov okolo stojiska a aj vo vnútri stojiska sme sa 

rozhodli riešiť umiestnením informačnej tabule, objekt je monitorovaný. Uvidíme, či 

sa stav zlepší. Ak sa stav nezlepší, uvažujeme o zmene stojiska, 

 dňa 29. 6. sa bude konať pracovná porada s Ing, arch. Vámošom k zmenám Územnému 

plánu,  

 dňa 9. 7. o 18:00 hod. je naplánovaná porada s lesným hospodárom Ing. Galbavým,  

 dňa 17.7.  sa bude konať tradičný BEH Jurským parkom, 

 dokončujeme žiadosti o platbu s firmami Monaster, Mivasoft  k projektu Zlepšenie 

tech. vybavenia učební pre ZŠ s MŠ ,  do konca tohto mesiaca by sme chceli finišovať,  

 opätovne sme riešili nedostatky po výkopových prácach budovania optickej siete 

Slovak Telekom,  poslanci sa pýtali na koľko je plánovaná výstavba, zástupkyňa 

starostky odpovedala do konca roka,   

 na multifunkčnom ihrisku bol opravený povrch ihriska a uchytenie sietí bránok, 

 oprava ciest, výtlky  - sú zatiaľ v štádiu riešenia , po dokončení výkopových prác 

budovania optickej siete sa budú riešiť výtlky  

 na ihrisku pri fontáne bola namontovaná hojdačka, na Tomkoch šmýkačka 

 IBV pri ihrisku – starostka poslala stanovisko, že tam boli zarátané náklady na cestu, 

poslanci sa pýtali, aká je cena , zástupkyňa odpovedala, že 45 – 50 €/ m2  

 Marta Hromkovičová sa pýtala, či bola kolaudácia , zapisovateľka oznámila, že bolo 

kolaudačné konanie preložiek elektrického vedenia , zároveň pripomienkovala, prečo 

sa do ceny zarátala cesta, taký drahý pozemok si nikto nekúpi, prečo čakať až kým sa 

urobia cesty, poslanci navrhli predať pozemky bez cesty 

 hlavný kontrolór reagoval, že do budúcna z čoho zaplatíme za cestu, keď obec nevyberá 

poplatok za rozvoj , nemáme k tomu žiadne normy 

 zástupkyňa starostky navrhla uvedené prebrať na pracovnej porade a zaujať 

k uvedenému stanovisko  

 poslankyňa Mgr, Zuzana Obernauerová navrhla urobiť nový výpočet a navrhnúť sumu 

bez cesty, nemáme presné podklady pre výpočet, poslanci už pred min rokom, žiadali 
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podrobný výpočet nákladov, čo nás presne stálo , a opäť starostka zarátala do ceny aj 

cestu  

 hlavný kontrolór navrhol  ísť cez realitný posudok, získať cenu podľa reality na trhu    

 zástupkyňa sa pokúsi dopátrať k bližším nákladom  

Zástupkyňa starostky informovala o liste od ZMOS-u, poverili starostu p. Antona Emricha ku 

komunikácii so starostami postihnutých oblastí Moravy. Priebežne nás bude informovať o 

vývoji situácie a o potrebných veciach pre tieto oblasti. Naša obec zaujala stanovisko , poskytla  

materiál, aj občania, patrí týmto poďakovanie občanom aj dobrovoľnému hasičskému zboru.  

Poslanec Peter Vlk sa dotazoval na hasičské autá, hasiči chodia od piatku pomáhať na Moravu, 

starostka vyzývala na sociálnych sieťach o pomoc, o elektrocentrály, my máme v obci 2 

elektrocentrály a bol veľký problém zo strany starostky uvoľniť elektrocentrálu. Pýtal sa, 

v akom  technickom stave sú hasičské autá. Zástupkyňa starostky odpovedala, že jedna  

elektrocentrála obecná sa požičala , druhá elektrocentrála je súčasťou Iveca. Ďalšia otázka 

poslanca bola na veliteľa hasičov p. Mračnu a p. starostku, prečo je na tomto vozidle 

najazdených len 700 km, Borský Mikuláš má s takým istým vozidlom najazdených 10 000 km, 

preto apeluje na veliteľa hasičov a p. starostku, aby sa auto využívalo a plnilo si svoje 

povinnosti, starostka dáva pokyn na využívanie techniky, nerobia sa povinné jazdy, technika 

stojí. Poslanec žiadal minulý týždeň hasičov o polievanie vysadených suchých stromčekov  

hasičským autom, potrebujú povolenie na výjazd, nič sa neudialo, starostka nie je schopná 

zariadiť výjazd techniky Poslanci pripomienkovali, že na polievanie stromčekov mal upozorniť 

lesný hospodár, ktorého si platíme, mal sledovať a požiadať starostu o polievanie. Poslanec 

Peter Vlk žiadal hasičov, neprišla spätná väzba,  povolenie dáva starosta, kompetencie má aj 

zástupca starostu, ak je na PN, tak riadi zástupkyňa, apeluje na starostku, ak chce rozhodovať 

o veciach, nech sa vráti na úrad, ak nie, tak nech ponechá  plné kompetencie na zástupkyňu 

Mgr. Uhrovú.  

 

Zástupkyňa starostky otvorila rozpravu. 

 

Poslankyňa Marta Hromkovičová  

 pýtala sa na uznesenie, ktorým sa poveril OcÚ zaslaním kontroly hlavného kontrolóra  

na prokuratúru , či sa to poslalo. Zapisovateľka Martina Sýkorová odpovedala, že 

uznesenie bolo zaslané na prokuratúru, prokurátor žiadal podklady. 

 poslankyňa sa pýtala, prečo sa platila poškodená sieť na multifunkčné ihrisko 552 €, 

malo by to byť ešte v záruke, prečo sme to neplatili z poistky. Zástupkyňa starostky to 

zistí.  

 ďalej sa pýtala na poškodený trávnik krtkom. Zástupkyňa starostky odpovedala, že celá 

zasiahnutá plocha krtkom bola vyrezaná. Poslankyňa sa pýtala, ako je to možné, že sa 

tam dostal krtko, pravdepodobne nastala chyba pri vybudovaní.  

 ďalej sa dotazovala na Wifi pre Teba, v akom je to štádiu, nakoľko projekt platila obec 

z rozpočtu a obec si nepýta peniaze a vyše roka je to v prevádzke, už viackrát sa na to 

poslanci pýtali. Poslanci upozornili, že sa jedná  o sumu 14 500 € a aký je problém, 

prečo to nie zaplatené.  Zástupkyňa starostky odpovedala, že chýbajú podklady, niektoré 

sme zohnali, musíme dodať 25 položiek. Poslankyňa M. Hromkovičová žiadala, aby sa 

uvedený nedostatok zosobnil p. starostke , nakoľko mala uvedený projekt na 

starosti,  starosta je povinný hájiť verejný záujem.   
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 poslankyňa upozornila na rozhodnutie zo životného prostredia, v ktorom bolo  uvedený 

počet stromov a druhy stromov, ktoré sa môžu vysadiť pri jazierku na Tomkoch, mohlo 

by sa objednať, aby sa stromy vysadili na jeseň, pozor na lehotu,  

 ďalej sa dotazovala na Hasičskú zbrojnicu, teraz sa protokolárne odovzdávala , či sa  

faktúra uhradí až po kolaudácii. Zástupkyňa starostky odpovedala, že faktúra bola po 

splatnosti, musela sa uhradiť. Poslankyňa sa pýtala, či uhradila firma dobropisy. 

Zástupkyňa starostky preverí. Občianka Ing. Katarína Vlková podotkla, že väčšinou sa 

robí v praxi tak, že sa dobropis odpočíta v nasledujúcej faktúre, aby si firma splnila 

povinnosť. 

 Občan Milan Čermák  

 poďakoval občanom za podpísanie petície proti strelnici, a aj poslancom , že zmenili 

rozhodnutie a vyjadrili podporu petícii,    

 čo sa týka elektrocentrály informoval,  že je možné zapožičať ešte jednu elektrocentrálu, 

len musí byť prítomný niekto z hasičov, má s uvedeným skúsenosti, 

 navrhuje , obec by sa mala zamyslieť nad vypracovaním krízového plánu na pomoc 

občanom. Zástupkyňa starostky reagovala, že obec má zriadený krízový štáb,  

 poslanci informovali, že hasiči chodia pomáhať na Moravu, pri elektrocentrále je vždy 

niekto z hasičov,  

 občan ešte podotkol, že treba vozidlo prevetrať väčšou rýchlosťou, aby sa nezahlcovalo,  

 ďalej informoval o firme Ecobor , podľa projektu sa zavezie len polovica jamy, vznikne 

v obci priepasť, nevie v akej výške bude navážka, voda bude vyspádovaná na pozemok 

majiteľa, ktorý firme nepatrí, či si je zhotoviteľ vedomý, že sa bude zasahovať na 

súkromný pozemok - sklepy,  projekt leží na stavebnom úrade v Trnave, ktorý vydá 

stavebné rozhodnutie.  Hlavná cesta, SNP, Drahy budú podľa tohto projektu zaťažené , 

bude zvýšená prašnosť, bola spomínaná drtička betónu, na uvedené miesto sa bude 

voziť kontaminovaný odpad, upozornil obec, že sa chystá nebezpečná priepasť, hrozí  

riziko úrazov,  

 poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že obec zaslala  na posledný deň zamietavé 

stanovisko, zatiaľ neprišlo vyjadrenie. Zapisovateľka Martina Sýkorová informovala, 

že prišla odpoveď od p. Petráša, že uvedené je v štádiu riešenia, nie je to zatiaľ 

ukončené. Poslankyňa volala na životné prostredie,   či sa bol niekto pozrieť na miesto, 

či nám vie niekto zaručiť, aká skladba odpadu tam bude a zároveň majitelia sklepov, 

neboli vôbec  upozornení na uvedený zámer,  firma mala pri zámere pri projekte osloviť 

majiteľov pivníc.     

poslanec  Peter Vlk  

 žiadosť o skládku prišla v 10/2020 , starostka uvedené predložila až v apríli, starostka 

o uvedenom poslancov neinformovala, na pracovnej porade sme sa dohodli na zaslaní 

zamietavého stanoviska ešte s p. starostkou, 23.4.2021 prišla žiadosť o vyjadrenie zo 

Senice zo životného prostredia, uvedené posudzuje , nevieme aké skutočné stanovisko 

poslala starostka, na pozemku jama sú stále nevysporiadané pozemky 

 občan Milan Čermák informoval, že volal s Ing.. Petrášom zo životného prostredia 

Senica, ktorý oznámil, že obec poslala zamietavé stanovisko k prevádzke drtičky na 

betón, ale údajne k celému projektu obec nedala stanovisko, projekt drží Trnava, ako 

môžu zasypať jamu len na polovicu, môže nastať zdvihnutie vody, jedná sa 

o nebezpečný projekt  
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 poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová prečítala nesúhlasné stanovisko obce na celé 

prevádzkovanie, nie je len na drtičku odpadov 

 poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že p. Petráš zo životného prostredia zo 

Senice si splnil povinnosť a poslal vyjadrenie obci, obec to mala do 3 dní vyvesiť,  21 

dní to malo visieť na webovej stránke obce, čo nebolo splnené, starostka porušila zákon, 

k uvedenému sa mohli vyjadriť občania, poslanci uvedené neriešili, nakoľko dali 

zamietavé stanovisko od začiatku, poslanci nedostali všetky informácie 

 občan Milan Čermák sa informoval o uvedenom na stránke Borský Sv. Jur – Tomky, 

poslanci reagovali, že sa nejedná o obecnú stránku, sú to vytvorené skupiny na sociálnej 

sieti, na obecnej stránke by malo byť všetko aktualizované, občan informoval, že mu 

prišla z tejto stránky správa k petícii, žiadal o stanovisko a objasnenie, o čo a o koho sa 

jedná, dotyčná osoba mu napísala, že to nie je podstatné. Poslanci sa vyjadrili, že na 

obecnej webovej stránke by malo byť všetko aktualizované. 

 hlavný kontrolór obce poradil  zaslať uvedené na kanceláriu prezidenta, žiadali nás o 

súhlasné stanovisko na zber odpadov, nehovorí sa nič o drtičke , k uvedenému zaslala 

obec nesúhlasné stanovisko, jedná sa o prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov  

 poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že firma Ecobor chce do budúcna dať 

zámer na realizáciu zariadenia na drtičku betónu, jedná sa o závažnú vec, poslanci 

neboli informovaní, písala p. starostke ešte v októbri svoje stanovisko, že jednoznačne 

nesúhlasí s týmto zámerom, nakoľko nevieme odsledovať, aký bude vyvážaný odpad, 

starostka jej neodpovedala 

 občan Milan Čermák informoval  Ing. Petráša, že občania neboli upozornení na 

predmetný zámer a nie je vylúčené, že do budúcna sa podá petícia 

 občianka Jana Ševčíková sa dotazovala, či zákon nehovorí o vzdialenosti od obce, 

nakoľko tam bude jazdiť veľa kamiónov, môže sa narušiť statika domov  

 poslankyňa Marta Hromkovičová informovala, že sa jedná o bývalý ťažobný priestor, 

ktorý podľa zákona o odpadoch sa musí zaviesť prírodným odpadom, nesmie tam nič 

toxické, Ecobor urobili projekt, životné prostredie má zaujať stanovisko, mali by to prísť 

osobne obhliadnuť, my samy to nevieme odsledovať 

 poslanci sa vyjadrili , že dali  nesúhlasné stanovisko, bude sa čakať, čo sa bude diať, 

mali by nás informovať z Trnavy 

 občan navrhol, aby sme si vyžiadali spis z Trnavy, poslanci požiadali zástupkyňu 

starostky, aby preverila uvedené v Trnave, zástupkyňa preverí   

 občianka Ing. Katarína Vlková  navrhla, ak dostaneme stanovisko z projektu, či ho 

môžeme zverejniť na webovej stránke skôr ako bude zasadať OZ, zapisovateľka 

uvedené zverejní 
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Zástupkyňa poďakovala za účasť a za podnety a ukončila zasadnutie o 20:44 hod.      

 

 

 

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

 

 

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

                                    Mgr. Ľubica Uhrová 

                                     zástupkyňa starostky obce 

 

Overovatelia: 

 

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

 

.....................................   ...............................................  
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Kon:rt:erln& ffnr*nxri trude qrkon*rr*nii naimli v zmysle zdktlr*a ff. S6$llglt)* fif,b. s obernom

xltarlenf v znelri nesko$ich predpisuv a pristruinjth pr{wych pretip&srn' wat'a}ru,jticirh ft1 liir
prisluSnd ciele prudmctnich hontro}..

Ksnrroln* iinftslsit' l*avrr{lto kuntloldrr y Il. pnlrohu ?$2I hudt rcaiircvanfi v

krlnrruloryzurCIrn subjekre mRHtrNt lt3[t*.ffi ffifrH.$]{f gVAr:,* furl-

fi.[ Knnrmln$ {.lxnmt' v sri}ede s us{snrrrenirn * 1{1d r:ds. -l tskonn f. 36$119$0 Zb. r sbe*nomr

ariadeniv enmri umki:r$ich umien * d*plnktv
t. Kontrolil nukJ*d*nia s majelkum v chlasri prendjmu byrwych * nubyluviclt priertorr:r,

otrj*htov a p,*re,rnl,mv v p*vinnej *ls*be $becnf r."trarl lturcky Svfr{' .lur.

f,i:*J'kqirrsply: fiv*rlr's*lad * doddiavmim v$e+bet'ne z{v$nn-'$rh pr$vnych predpisnv a

vp$t*rrrXich Frrdpiscv rrr,trhujricirlt uu k prednreu lt;nrmly *hoaj prevererare plnerlill prijmov,

3. ltu{rrrola d*d#$rvania a up}atfinxer*ia v$r*l:rnr* aiviienjeh pr{vnyqhpredpiscv u in{*rn:it*l rcrier*
utrc* p-rl yyrcrfru.*ni a likvirt&cil msjetku ahre v'pndmiumhxcii rfu.em)*E sarru:egrr*rry-

fiigf-kgq$skr mverif *hj*ktivny slav koufinlCIvan$rh rlEum*nnni a ich s*]ad **:,v$erfucm xdvi*r;n;(trni

pritvnynri preffisn:li a rrfirrrnfiui n,ktnli riaderri* su e.srnrr*nirn mr ***rktiavgrrie la*spod$ulorti
efe,l*ivno*li a *fltunrrti pr] hnspudir*nf x ilr*jeth&ff] ffiBsia.

S[ Mimari*dnu kurrtruly
l v srit*r}+; $ $ l$f odn. tr pism. hi z;lkon,a f. SGSIIS$fi flho rrykrnat'; ak hr c tc pt*iad*

aheru* ?#snry)irptrstv* atrehn $litlxl$te, ak ver rmenesir trrJkJ*el"

I. ,Knntrrly vSrkon$v*nd n vlastn*ho purhrrlu rra s,$.klade p*una!h*v, o kt*r$e{r xa h}a rcf kontrmldr

d*r,v*d*l pri qfkone sv*.!rj *i*rrosti,

f-Hffi,fffffiH[tri:i:iffil?il**,*,* sbc* k nayrr,u r*asx,{ruuhu* Burskg s,viigrxr na

ruky J02? uI t024
2. Vypr*covanje ndvr*ru Bl*nu krinrolnej tinno*ti rta L polrule 3il?I
3" Vypr:ile*ualri*,*prdvy a kcrntr*In*j Sir*rlcrti ua rnk IS?I

t)) Yihcc ostatnej {innosti h}*vndtrn kontnrl6ra
tr. trbkr:ni*v*ui* mettrt*irk*j Sinnr:sti v ritn:ri Frsveflf{lrrtrl.i {urtkti* ft*n|*nlrci fltnnusti-
2. Uf;astl na rnhovaniach ory;{nov nhre
3. Stanoviskii h pripravova*pn matertdtorn na rokovanir org$nrrv ubc*
4. Utast' n* Skole*iach u qfalsis vrdeldvanle,

J!/risk FoJwsrcjnel$ nc *rcdn fs&ul{ ehe* srfs aa;a.l,k*Q,,tt**!".,,,,

@$$ffiGffi*f Umno
BORSKV SVATV JUR

itGLo od Isr zs
REFERENT

$pr*Cf*r,*{;



5EEcuf 6nao
BoRSKY SVATf JUI

oosLoo a t 5'06'M

Prt!zdd oc,\vd:
My, dolupodpisani obCania iiadame starostku obce

a poslancov obecn6ho zastupitefstva o zablokovanie vistavby strelnice na strelbu
z brokowch zbrani, kuie a luku v katastri naSej obce Borskv SvAdJur na parcelnvch

pozemkoch a. 17004, 17005,17006, 77OO7 .

Jednd sa o CHKO Zihorie plnej iivoiichov a rastiin chrenenvch

zdkonom o ochrane prirody aislo 54312002z'. z.

D6tum zaaatia petfcie : 10.05.2021

D5tum ukonien ia peticie : 14.05.2021

Celkovri poiet podpisov obianov : 784

D6vod vyhl6senia peticie : Uznesenie i.370120212 23 rokovania

Obecn6ho zastupitefstva -SchvSlenie investitn6ho zdmeru
vybudovania Sportovej strelnice na horeuvedenlich parcelnfch 6islach

pozemkov

tivodn6 strana : 1 list

Priloha : 57 strdn iiselne oznaien!'ch petldnfch hiirkov s podpismi

Petfcia
,, Stop Strelnici "

styk s org6nom verejnej spr6vy :

1r/^
b;">z-/

Osoba ur6end pre

Milan eermiik

Na d rahiich 504

Borsk'i Sviit,i Jur 908 79



oEEcNY 0nnu
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oo$rooun: I0-05-?ff
elsto:o- Bs: zgofl21
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nereReur 
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LEHoTA uL. pRfi-onY

OgTCNE ZASTUPITEISTVO

Obecnri Urad Borskf svzitf Jur

90879 Borskyi Svdtli Jur
W tuz-a,{l oNbvs '. qV(

26.5.2021

Vec: Petlcia obyvatel'ov a obianov osdd Hir5ky a Trajlinky proti uzneseniu Obecn6ho zastupitelstva

Borsk6ho Sv. Jura z 19.4.2021.

Obecnlim zastupitel'stvom a starostkou Mgr. A. Kratochvilovou bol na zasadani1.9.4.2021. schvdlenri

uznesenlm investidnf zamer Streleck6ho klubu z Moravsk6ho Sv. Jdna vybudova{strelnicu

v Chrdnenej krajinnejoblasti, ktord je necehich 900 m od oblivanfch osdd Hr15ky a Trajlinky. Vyvolalo

to pohor5enie zo strany obdanov a obyvatelbv dotknutlTch osiSd a (div nad nedostatodnfmi

znalos{ami o geograficklich, prirodnfch a krajinnlich Specifil<5ch katastra obce, l<u l<tonim patria aj

osady. Preto Ziadame, aby bolo uznesenie z minul6ho zasadania obecn6ho zastupitel'stva zruien6.

Petfcia, v ktorej Ziada L00 obyvatelbv a obdanov z osdd HriSky, Trajlinky zru5it uznesenie schval'ujUce

investidnli zAmer Streleck6ho klubu Drdhy,bola na OU osobne dorudend a zaevidovani)26.5.2021

o 11.:05,

Predsedkyia petidn6ho vyiboru



Obianov a vlastnikov nehnutelonosti z Osid Hf5ky, Trajlinky, E@, poddvame
peticiu proti vfstavbe strelnice pod spodnou hrfdzou studenf voda - Tomky jazero
v katastri Borskf Sviity Jur. Strelnica sa mr{ nachidzaf cca kilometer od dotknutych
osfd a bude narri5at'chrinenf krajinnri oblast'najmii obianov, zver a doteraj5iu
pokojnri a niiim neru5enf prfrodu. Strelnicu majrfi vybudovat'pol'ovnici z Moravsk6ho
Sviit6ho Jr{na. UZ jednu strelnicu mi obec Zixod - Si5oldky ktor6 je vzdialenf od nfs 3
kilometre a kedt strieltajfi z brokovfch zbrani mfte pocit ako keby Vdm striel'ali za
chalupou. Preto Ziadame obec Borsky Sviiff Jur zastripenri starostkou a poslancami aby
uvedenf stavebny zimer zrulili.

€q

elenovia: ,vv'|E"vu'|q' 
[irct',^rit,r HiJ ivoucl 

t 
ilt^U*t Or,teb,JlL

Osoba,zodpovednd za komunik6ciu s o196nmi vereinei moci:

l-,u{i e Toqt ua

tq

Meno a priezvisko Ulica - Cislo domu Obec Borskf Sviitf Jur - | Podpis )
Hri5ky, Trailinky, Tomkv I ^ f

1.um(- $atau itd.lL Hua,{r,q Sq,t ++,irCtdr4 NJ^Art)
1 lr*[-uiaaa qbd HoeCI sqn v\q6 \ifie&,l^Nr
3.Dtt*.{r H)eltR l-{vl...'lai llu sb'( /rfu.,-
t. Lf /t,b L,*Li udk Httw f&11 t-/.u{w //rt^ /
s.&cv;Rr /-/afik rydsty f6q ltC/l) €h-:z

{to3t-r StG geeLy [-<--,o-&^'o--.' 
-7.|'vaq Y1a{+)o,;, Hd€l"v {7( 4\l s l<Y /hu-k^*-

S.Pouoc ftof,,dL* /lu'?/', ft'/ fra'rA"r ,4^^L
9..!/h2/t4 tUtlt4,l 9i2r 5// tiltVzq ,5*r*il,Wzz
l0 D i./t /J,?,t */tn ftr: f /fts4/ 6{q /18lrY ,fu//z,,-
ll.loet /nru/uu/V/) mlfur 6€l //c12, ,fr//A
n. ?DhNEL Lt^TkER Ha'S{<r ,rvf t+tlYw '/-o'Zo^-
t3.rtfTl*Nt Mfft@r N ka'{N.7 5-7? /i/{{kf k-^--/A-"-*,
14. KtTfrRtp,t Ll,fiPE 4vlrtt lr(u'S-t<+ ffiq ltrisW K-A-."--{f
ts. tl(rf,l kd+tN tof*kr dq? li/Z(U/ >%z- :
16. Knrut,r.,,t 46utUU . ft4ilky -dni t+ifii-r -z
17. /loe,+S ,lOqtutf knFz-f {Tf l'c#lr|r.? 9-r4
fi, P€fn^,- Pt/'*tr k.'fp4 z*L llr,f/4 /ffi>\
19. €U l*lurw k/ i74 j Qc Ht'ttt' fHMLL1-
zo.NlalE er*tt -I"rK LllJpY 7o( TU+da^/AY r-tw4k-
21. l,ept4 Quiliuoue TEfrJLi^/T.Y fr€ Tz-4JuuK1 // )tnu-"
22. Wf?.tn'tl LDfrA'k tTtmvt wwl S0 4 Ty]ar)t4^/VPt Yra<-P-
23..1o ^;J ha/,, /roi/r'-9,, S/t, fio; /, r) 4, /.',--, /'
24',(JroJo //,uino,,l -fI iwe

/ -n.,' lt u ). 4,/)1,;trfl/-
zs. Ka,{a nht. A nt/n'rit, Ymill'nLtr 5fl trnlltu ffi bnn%/2
Predseda petiin6ho v'fboru: , i.,' + Iou'q

r1

,:l
' ',li



PETiCIA

Obianov a vlastnikov nehnutel'nosti z Osid Hri5ky, Trajlinky, Tomky, podfvame :

peticiu proti qfstavbe strelnice pod spodnou hridzou studend voda - Tomky jazero
v katastri Borsky Sviity Jur. Strelnica sa mi nachddzaf cca kilometer od dotknutych i

osid a bude narri5at'chrfnenri krajinnri oblast'najmii obianov, zver a doterajSiu
pokojnri a niiim neru5enf prirodu. Strelnicu majf vybudovat'pol'ovnici z Moravsk6ho
Sviit6ho Jina. UZ jednu strelnicu m{ obec Zivod - Si5olfky ktorf je vzdialend od nfs 3

kilometre a kedt strieltajri z brokovfch zbrani mdte pocit ako keby V6m striePaliza I

chalupou. Preto Ziadame obec Borsky Sviiff Jur zastripenf starostkou a poslancami aby
uvedeny stavebny zhmer zru5ili. 

l

Osoba,zodpovedn6 za komunik6ciu s orgdnmi verejnej moci:
t

i

il
ll

il
iI

,l:lil,l:,lil,,
i''' l'rili",lI I 11 rr l

ti;',ililltl
'l,lrll!rri:,it;

L.rll

Meno a priezvisko Ulica - Cislo domu Obec Borskj' Sviitf Jur -
Hri5kv, Trailinky, Tomkv

Podpis

I

{

I

I

i

I

,r,rri")

4
I
I

I

',tir!
i ,;; 

t

,", 1

26. (r*L ,Yavp, 7i*iklcl Fa.ihnkt/ Liz ,/ ,i

27. ,;pna ,4 tio jiLoov., ''7/61/ r/ lt -/ 
4t

/ l'tu /t tTeU u*!*/t*,
28.#Wtl4 Vu1aa t,l hi{ttY 4q7 froe$,4?' t/, JutZ .f1:,'
2e,xwN4 ?rNNl Hl,//(? +ql FOtStt?" {t/. {dR A-/

l\

30.fL1 te t 4 .t,tPuil tecl, hNq ;q4 I{:o?Sl,{ !P/. V rL /hK,,l/'
3LANNA g,u%nur t{tl}ry +q 4 Po{al 3r Ja'R a-!\g._Jr ir
32.rr,uatr7&lrefi. 'a nr'.(Yt lil /"/r'l/zz ,%4'<
33./&/€// pr'Hfi, ,4 /-*22 ?r /rct /t// rJAu,J 1 /
34. flar;dn-hlelr!1 t/,lcL., toq, f/tSl, ,^.. 2.,(*p
35.6u,-" /haytzn' J{/i'fi* d,{7 rf1r-44r^ \+Jf,'/
3{ru;/.XOz/o' .- ,h9,%5V// rYfu-rfh) ffi37. DuYan Bt'/ L Tail'r"H A"g4 fVaiC;,ffi
38,:*rva EILLola fr*L'u,L z h4 ff^a;-q*/-! '**- ;Q't-blil
39*{tia E^[u, n',e)r*z Tnai(;uLla .q 44 Tril'/.i--h.!--- ( l/Qzaq,'a,,8,w&
40:,ts(r loiiP,okurr( -iaJili,,Ll:-", 5 44 TtdA'*L+ " ft-a-L,@) 144il/)
aL /hoh,- futa bot c-- ht*fLu bee t3*tu /u, v)'4,1, f&.tr-;<-f t'\

42.7|14 Harfr"i|tll 4,LgW ?sa "hy^iaq' -r'l/, .rtt,? /L{^// ;

43. ui(ku Loa lotKvtt'dt/. ,1 11iY Ur-4<h
44.Zf.A^)e f'ffiikcV,ry l,ki1@. ,bb W9{5t t^L t,
45. fi lt,t t 4itlx t l($Xjri .u64t fbL WS< 4! l\)e_ -@-rt:ti,n
16. j2,r,;1 

.,:-- /, /o Lnrr. :"! ffa'cLq {-?i Znrc{. qr €t,, trttL-
47. hb cftrl7uhrn, 1* [vorclJ tfh'?Lq -7{ loroL<, fu , Na ( /.1^r*,//* €;v'
48.tl&ni i"ttutzn tl,tfil)t trth / b!'sLY 4u.,/ua'L l-,1.1
ag. ylcit{ l,tu|Tb,ot a Ho;iL'.-W rur,[k* ''/lJ.a-n
50. LLi. ;" / )^,, aj U,.YE ,YLO lL:J '-/l//A

"i""1'. 
r"o--t i/,,r"6 h a Lri h u; ,!1t,.{.oq 4arttou4

rlbl, tlfueot* gtttst&(r

I

dlenovia:
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PETiCIA

Obianov a vlastnikov nehnutel'nosti z Osdd Hr[Sky, Trajlfnky, Tomky, poddvaffre
peticiu proti qfstavbe strelnice pod spodnou hrfdzou studend voda - Tomky jazero
v katastri Borsky Sviity Jur. Strelnica sa mf nachddzat' cca kilometer od dotknutych
osrid a bude narri5at'chr6nenri krajinnri oblast'najmii obianov, zver a doterajSiu
pokojnri a niiim neru5enf prirodu. Strelnicu m'ajri vybudovat'pol'ovnici z Moravsk6ho
Sviit6ho Jrlna. UZ jednu strelnicu mr{ obec Zivod- SiSoUt y ktori je vzdialend od n6s 3
kilometre a ked'striel'ajri z brokovfch zbrani m6te pocit ako keby Vdm striel'aliza
chalupou. Preto Ziadame obec Borskf Sviiff Jur zastrfipenfi starostkou a poslancami aby
uvedenf stavebnf z6mer zru5ili.

predseda petitn6ho v'fboru: \t.ieuq Vzqrouii

elenovia: 
{uc}.*r.iq v$etpud , virruvrt ai,kt},L

Osoba,zodpovedn6 za komunikdciu s org6nmiverejnej moci:

i/ieil,i Tn,"[t cvryi

Meno a priezvisko Ulica - Cislo domu Obec Borskf Sviitf Jur -
Hri5ky, Trajlinky, Tomky

Podpis

st. ?4Qo3uu ffartl( s(a l|{J'K? //F-
sz. Eudutfluial.n o/ 5/2 ,Wt/ q ffiz.Y%.nz'
s3.'{oJol( i"(rc,Ldfdz d6q H;y"lw ,Z/a-*1
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60. toqD D+,N o 5qq Ft d,r01 /1, Cfil,/A
6t.r,L|lDfi4ie frNnturz- 5q+ fuij7zr1 -*druLr,
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oa.htar/s\ ux(rovl Ta'5 Kn! uN trlY / llhfitY
69.FtA Tl,n.ttr"rtln /tr 7rA///l/t: I ,/t)tXit
7o'lttrl* fzi,ttit i /r/ 72l"ttt k t t / 1 __-.-
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{n.1 #'q(Lat 4'',,TCf,
73. rl4tfOW.rt/otw0 gt0 ftUCet &<1tg*r,,
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PETiCIA
:

Obianov a vlastnikov nehnutel'nosti z Os6d Hri5ky, Trajlinky, Tomky, poddvame
peticiu proti vfstavbe strelnice pod spodnou hr6dzou studeni voda - Tomky jazero 

,l

vkatastriBorskySviityJur.Strelnicasamrinach6dzafccakilometeroddotknutych
osdd a bude narri5ato chrinenri krajinnri oblast'najmii obianov, zyer a doteraj5iu
pokojnri a niiim neru5enf prirodu. Strelnicu majri vybudovat'pol'ovnici z Moravsk6ho
Sviit6ho Jina. UZ jednu strelnicu mi{ obec Zivod - SiSoldky ktorrl je vzdialenf od nfs 3

kilometre a kedt striel'ajri z brokovfch zbrani m6te pocit ako keby V6m striel'aliza
chalupou. Preto iiadame obec Borsky Sviiff Jur zastfpenf starostkou a poslancami aby
uvedeny stavebny zhmerffi*Sili. -*..r,,.r,dtr-' i\ r1 c.V. tu\*.L; li "

Uiqra o(r

elenovia: .\,
\-uclu\itq rt[qV-l;u[r i \ivtrtottV Uttgtn,b

osoba,zodpovedn6 za komunik5ciu s orgdnmi verejnej moci:

tiip.u,a, \orX\cvn

,*/i,

Meno a priezvisko Ulica - Cislo domu Obec Borskj Sviitf Jur -
Hf5ky, Trajlinky, Tomky

Podpis
?t

r

76. sti.;.y1-a, U rX,"{a {E-. r' n,,,,n ^ 14 S I-lris ,z \ f ,-L
77dL;^lU,S^t \L\ ';F-.-4":,,t
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^ -?'+ 3 (- *:'"-,,i:{ l' ')
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es. ll,iil{ni kuo, /t' {,ht't-h {4;:--,
ee. ruil\QytToqft 50+ fDe\e/A 4 vd?fr,-
rcuhenq\ltU itlay /tt tO, ftn>c1*t1; '//n * -)/
Predseda ho v'fboru: q 1| foaiottci
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oercNE zAsruPlrE[srvo

Obecn'i 0rad Borsk'i svdt'i Jur

90879 Borsk'i Svdt'i Jur

22.5.2021"

Vec: Peticia obyvatel'ov a obdanov os6d H05ky

0delom vlistavbY

proti snah6m roziirovat intravilSn za

K investiin6mu zdmeru realitnej kanceldrie prediivaj0cej pasienok o vrimere 4022o m2 v extravilSne'

l00modosadyHrisky.Vzhladomkcharakteruosady,bezinfraStrukt0ry(vodovod,distidka,cesta)je

tento zdmerv chrdnenejoblasti nanajvyS nevhodnri. Majitel'o preradenie uveden'ich parciel ui

poiiadal OU v Borskom Sv' Jure'

Snahaovynimanipolnohospoddrskejp6dynainvestidn60delyjevzhl'adomnadOrazitdtnejpolitiky
o ochrane prirody nanajvyS pochybn,i. Rovnako sa to trika mal'ich osdd a preradbvanie

polnohospodiir:skej p6dy a jej vdlenenie do intravildnu osady, za (ielom v'istavby' Zodpovedn6

konedn6 rieSenie a zabrdnenie tak'ichto sn6h majitelov pozemkov je v konednom dOsledku aj

v,isledkom kvalitnej prSce samosprdvy, do si musia jej predstavitelia zvlilSt uvedomi{' vzhladom

k tomu, Ze sa pripravuje nov'i rizemn'i plSn obce'

Priloha: Peticia

predsed kYha Petidn6ho v'iboru

h""{
prof. Viera
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prricra

Obianov a vlastnikov nehnutel'nosti ( rodinn6 dom;f, chaty a podobne ) na Hri5kdch
podfva peticiu proti radovej vystavbe rodinnych domov developerom na pozemkoch
listu vlastnictva i. 11033 pi. 17518 vymera 40220m2. Uveden6 pozemky sri evidovan6
ako hiky a pasienky na pol'nohospodfrske riiely. H[Sky sa nachfdzajri v chrfnenej
krajinnej oblasti a takf vel'kd zilstavba by naru5ila charakter osady, prirody a narfiSala

by klud vol'ne pohybujrfrcej sa zveri. Preto sa touto peticiou obraciame na poslancov
a pani starostku v obci Borsky Sviity Jur aby uveden6 pozemky boli ponechan6 na tie
riiely ako sri uveden6 v liste vlastnictva a nad'alej zostali v extra"yil6ne. V prilohe
prikladrfm e inzerhty 2 realitnych kancelirii ktor6 uZ uveden6 pozemky ponfkajf na

predaj.

Predseda petitn6ho v'iboru : (vl 
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PETICIA

Obianov a vlastnikov nehnutelonosti ( rodinn6 domy, chaty a podobne ) na Hri5kdch
poddva peticiu proti radovej vystavbe rodinnych domov developerom na pozemkoch

listu vlastnictva i. 11033 pi. 17518 vymera 40220m2. Uveden6 pozemky sri evidovan6

ako hiky a pasienky na pol'nohospoddrske riiely. HriSky sa nachddzajf v chrdnenej
krajinnej oblasti a takivel'kri ziistavba by naru5ila charakter osady, prirody a narri5ala
by klud volone pohybujfcej sa zveri. Preto sa touto peticiou obraciame na poslancov

a pani starostku v obci Borskf Sviiff Jur aby uveden6 pozemky boli ponechan6 na tie
riiely ako sri uveden6 v liste vlastnictva a nadtalej zostali v extra-vildtre. V prilohe
prikladime inzerity 2 realitnych kancek{rii ktor6 uZ uveden6 pozemky ponrikajri na
predaj.

a petiEn6ho v'f boru : n, gv.0\\giiteU,X
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Ulica - Cislo domu Obec Borskf Sviitf JurMeno a priezvisko
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Osoba,zodpovedn6 za komunikdciu s orgdnmi verejnej moci:
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PETICIA

Obianov a vlastnikov nehnutel'nosti ( rodinn6 dom;f, chaty a podobne ) na Hf5kich
podrivapeticiuprotiradovejvystavberodinnychdomovdeveloperomnapozemkoch
listu vlastnictva i. 11033 pi. 17518 vfmera 40220m2. Uveden6 pozemky srft evidovan6
ako hiky a pasienky na pol'nohospodrirske rfiiely. Hn5ky sa nachfdzajf v chrinenej
krajinnej oblasti a taki vel'kd zistavba by naru5ila charakter osady, prirody a narri5ala
by klud vol'ne pohybujricej sa zveri. Preto sa touto peticiou obraciame na poslancov
a pani starostku v obciBoiskf Sviiff Jur aby uveden6 pozemky boli ponechan6 na tie
riiely ako sri uveden6 v liste vlastnictva a nadtalej zostali v extraxildne. V prilohe l

prikladimeinzerity 2 realitnych kancelirif ktor6 uZ uveden6 pozemky ponrikajrfi na
predaj.
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f Zdiel'at'tirto
nehnutel'nost' na Facebooku

g 1 4{J7 700 €

35,00 €/m2
LokalitaBorsky Sviit! Jur
Lllicanezadand
Aktualiz6cia28. 10.2020 l5:47 :29
Identifikadnd dislo:41 78952

pozen'rok40220 m7

Koteg6ria Komerdnf z6na / predaj
rvrvrv.top rea I ity,sk/id7445093

Ponirkame V6m Exkluzivne pozemok hnecl' vedl'a osad1, Hf5ky v katastrdlnom irzemi Borskyi sv. Jur na Zithori. pozemok o rozlohe 40220 ne je
rovinad a trdvnateli. PredbeZnd zistenie zastavanosti.ie v rieseni. Osada Hrl5ky je len 3,5 km od oboe Zfwod. Jeto vel'mi vlhfad6vanii lokalita,akol,ko
tu.je ticho a okolo peknri priroda. Viac inform6cii V6m velmi racli poskytnenre telefonicky.

Status: aktivne, vlastnictvo: osobnd, Celkov6 plocha: 40220 m2, Plocha pozemku: 40220 m2, lnZiuierske siete: blizko

Hist6ria vyvoja cien v tejto lokalite a kateg6rii

-€lm2

-1
Marec 2018

1-A

Cena

l\4arec 2019 Marcc 2020 Marec 2021 i oorn I



DODATOKi.2
k zmluve uzatvorenej podl'a $ 20 a/ 2.8.36911990 Zb, o obecnom zriadeniv zneni

neskor5fch predpisov o lykonfvani posudkovej iinnosti pre urienie odkdzanosti na
socirllnu sluZbu

(d'alej ako,,Dodatok(')

Zmluvnd strany:
Mesto Senica, zastripen6Ing. Mgr. Martinom DZaiovsk;fm, primftorom mesta
ICO: 00 309 974
So sfdlom: Mestsky irrad Senica

Stef6r,iko, a l4O8l 56,905 01 Senica
Bankov6 spojenie: VUB Senica, a.s.
Cislo riitu: SK55 0200 0000 0000 1982 8182
(dalej aj ako,,Mesto Senica")

a

Olec Borsky Sveff Jur, zastflpenf Mgr. Annou Kratochvflovou, starostkou obce
ICO: 00 309 401
So sidlom: Obecnlf rirad Borsky Svtitf Jur

Bors(f SvAty Jur 690, 908 79 Borsky Sviity Jur
Bankov6 spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Senica
Cislo riitu: SK41 5600 0000 0032 0200 0002
(d alej aj ako ,,Obec")

I.
Uvodn6 ustanovenia

Zmluvnd strany uzatvorili dia24.5.201 I Zmluvu o vykon6vani posudkovej dinnosti pre urdenie
odkdzanosti na sociSlnu sluZbu, ktorS nadobudla fdinnost' 8.6.2011 ato v zneni Dodatku d. 1

zo dila 30.1.2015 fidinn6ho od 28.2.2015 (d'alej len ,rZmluva"). Predmetom Zmluvy je
vykon6vanie posudkovej dinnosti podfa $ 48 z6kona (:, 44812008 Z.z. o soci6lnych sluZb6ch a
o zmene a doplneni zdkona (,. 4551199I Zb. o iivnostenskom podnikani (Zivnostens\f z6kon)
v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zfkon i. 44812008 2.2!) Mestom Senica pre obec
Borsky Sviilf Jur a spodiva vo vykonani nasledovnych dinnosti:

- zdravotn6 posudkov6 dinnost', zabezpeden6 zmluvnym posudzujricim zdravotnickym
pracovnikom mesta Senica v srilade s $ 49 zttkona(,. 44812008 Z.z. sociillna posudkov6
dinnost'v srilade s g 50 zdkona(,.44812008 2.2.,

- vyhotovenie posudku o odk6zanosti na soci6lnu sluZbu v srilade s $ 51 zitkona (,.
44812008 Z.z. nazirklade doloZen6ho zdravotndho posudku a soci6lneho posudku,

- vyhotovenie rozhodnutia obce o odk6zanosti na soci6lnu sluZbu v zanadeni pre
seniotov, v zarradeni opatrovatefskej sluZby, v derurom stacion6ri, o odk6zanosti na
dom6cu opatrovatefskri sluZbu a o z6niku odk6zanosti na tieto sluZby.

II.
Predmet Dodatku

Zmluvnf strany sa dohodli, Le znenie Zmluvy sa meni nasledovne:

dtinok III. odsek 3l Zmh:ivy v nasledovnom znenf:

Obec je povinn6 uhradit' Mestu Senica skutodn6 n6klady, ktor6 vznikli pri vjkone dinnosti
zabezpedovanej pre Obec. Skutodnfmi nakladmi sri nriklady na mzdu a odvody soci6lneho



pracovnika, ndklady na odmenu zmluvn6ho posudzujticeho zdravotnickeho pracovnika,
cestovn6 naklady amzda aodvody vodida, naklady na po5tovn6, kancelarske potreby aine
n6kladynazdkladevyhotovendhovlkazukfaktur6cii.

sa nahridza novym znenim:

Obec je povinni uhradit' Mestu Senica nihradu nikladov v pau56lnej vf5ke 86 €, zajedno
konanie o odkizanosti na sociilnu sluibu, ktori zahffra mzdov6 ndklady, nfklady spojen6
s vypracovanim lekirskeho posudku, reZijn6 niklady, ndklady na pohonn6 hmoty a
amortizfciu za vykonanie zdravotnej posudkovej iinnosti, sociflnej posudkovej iinnosti,
vyhotovenie posudku o odk6zanosti na socidlnu sluZbu a vyhotovenie rozhodnutia obce
o odkizanosti na socidlnu sluZbu v zariadeni pre seniorov, v zariadeni opatrovatel'skej
sluZby, v dennom stacion6ri, o odkfzanosti na domdcu opatrovateltskri sluibu a o zfniku
odkdzanosti na tieto sluZby v zmysle tejto Zmluvy.

V pripaderLe sa konanie o odkizanosti na socidlnu sluZbu zastavi a Mesto Senica nevydi
rozhodnutie o odkizanosti na sociilnu sluZbu, je Obec povinnd uhradit' nfhradu
nikladov podl'a predchidzajrricej vety v pau5ilnej vf5ke 79 €, za jedno konanie o
odkdzanosti na sociilnu sluZbu.

ilinotr III. odsek 4l Zmluvy v nasledovnom zneni:

Mesto Senica Stvrt'rodne uskutodnf Obci faktur6ciu skutodnfch n6kladov na zabezpedenie
dohodnutej dinnosti. Splatnost'faktfry je dohodnut6 14 dnf odo df,ajej vystavenia Obci.

sa nahrddza novym znenim:

Suma podl'a predchddzajtriceho bodu sa bude uhrfudzaf Stvrt'roine na z6klade faktriry
s lehotou splatnosti 30 dni odo dia jej doruienia Obci.

Ostatnd body tohto CUnt<u a ostatn6 Ctanty tejto Zmluvy zostdvajiv platnosti bezzmeny.

III.
Zivereinfl ustanovenia

Dodatok je vyhotoven;i v Styroch vyhotoveniach, z ktorjch dve obdrZi Mesto Senica a dve
Obec. Dodatok nadobrida platnost' df,om podpfsania obidvomi zmluvn;fmi stranami. Na
platnost' Dodatku je potrebnf srihlas nadpolovidnej viid5iny v5etkfch poslancov Obecn6ho
zastupitel'stva v Borskom Svtitom Jure a nadpolovidnej vfld5iny v5etkfch poslancov Mestsk6ho
zastupitel'stva v Senici. Dodatok nadobudne ridinnost' df,om nasledujricim po dni jeho
zverejnenia na webovom sidle Mesta Senica a Obce, pridom rozhodujrice je jeho prvd
zverejnenie. Dodatok bol oboma ridastnikmi preditanf anaznak srihlasu podpisany.

Senica, Borskf Sviity Jur,............

Ing. Mgr. Martin DZadovsk;f
prim6tor mesta Senica

Mgr. Anna Kratochvilov6
starostka obce Borsky Svdtf Jur


