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Z á p i s n i c a 

 

Z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 23. 08. 2021 o 

18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová,   Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan 

Hudec, ospravedlnení: Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Iveta Kollárová 

 starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová práceneschopná 

 poverený zástupca starostu obce Marta Hromkovičová 

 hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

 účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová 

 zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila poverená zástupkyňa 

starostu obce Marta Hromkovičová , nakoľko starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová je 

práce neschopná. Zástupkyňa starostky obce konštatovala, že je prítomných sedem 

poslancov poslancov, takže bolo uznášania schopné. Zástupkyňa starostky obce dala 

hlasovať o programe zasadnutia :  

 

     Uznesenie č. 339/2021 

                  z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1  Program rokovania obecného zastupiteľstva  
 

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. Zmena rozpočtu č.2/2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.2/2021 

5. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021  

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Sv. Jur 

7. Otvorený list starostke obce a poslancom OZ, splnomocnenca občianskej iniciatívy proti 

zámeru „ Plán likvidácie hliniska v DP Borský Svätý Jur “  

8. Pošta :  
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- Peter Trnka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok  

- Rudolf Vlk - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

- Ľubomír Macejka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

- Futbalový klub - Žiadosť o poskytnutie do užívania obecné motorové vozidlo Lada 

Niva   

9. Rôzne  

10. Záver   

   

 Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Poverený zástupca starostu obce Marta Hromkovičová navrhla doplnenie programu o bod 

Zrušenie účtu v ČSOB banke za bod č.8. Poslanci boli informovaní mailom o zrušení účtu.   

  

      Uznesenie č. 340/2021 

                  z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Zrušenie účtu v ČSOB banke  – poverený zástupca starostu obce 

Marta Hromkovičová navrhla doplniť tento bod za bod  č. 8.    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

  zaradenie do programu bod  Zrušenie účtu v ČSOB banke za bod č. 8.     

 

 Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž,  Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

 

Schválenie členov návrhovej komisie  
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Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

       Uznesenie č. 341/2021 

                  z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Juraja Smolára.  

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

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. 342/2021 

                  z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice Petra Vlka a Dušana Hudeca.  
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Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

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  13. augusta 2021.  

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure žiadalo Obecný úrad o predloženie doplneného 

pasportu dopravy.   

Dňa 06.07.2021 sme obdržali od Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR v Senici súhlasné 

stanovisko s predloženým pasportom, ktorý je k dispozícii Obecnému zastupiteľstvu 

k nahliadnutiu na obecnom úrade.             

  

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

a 123/1 – v evidencii 
Naďalej prebiehajú rokovania.  

 

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. 329/2021 - Program rokovania obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 28. 06. 2021.   

 

 

Uznesenie č. 330/2021 - 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   

  Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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.     

 

Uznesenie č. 331/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie  
  Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Bc. Ivetu 

Kollárovú a Mgr. Zuzanu Obernauerovú.  
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   Uznesenie č. 332/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice   
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa 

Baláža a Martu Hromkovičovú.  

 

Uznesenie č. 333/2021 - 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.232/2020, č.240/2020, č.267/2020. 

 

Uznesenie č. 334/2021 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

  

          Uznesenie č. 335/2021 - Prerokovanie petície „ Stop strelnici “ od doručovateľa Milana 

Čermáka -splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

1. konštatovalo, 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.  

2. zobralo na vedomie  

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

v obci Borský Svätý Jur 

3. vyjadrilo podporu  
petícii za zablokovanie výstavby strelnice na streľbu z brokových zbraní, kuše a luku v katastri 

v obci Borský Svätý Jur 

 

Uznesenie č. 336/2021 -  Prerokovanie petície  „ Petícia občanov a vlastníkov 

nehnuteľnosti z osád Húšky, Trajlinky proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou 

studená voda “ - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

1. konštatovalo, 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. zobralo na vedomie  
petíciu proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou studená voda – Tomky jazero v katastri 

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

Borský Svätý Jur 

 

Uznesenie č. 337/2021- Prerokovanie petície  „ Petícia obyvateľov a občanov osád Húšky 

proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby “ - splnené   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

1. konštatovalo, 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. zobralo 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. vyjadrilo podporu  

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, 

 

Uznesenie č. 338/2021 -  Zaradený bod programu 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 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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.     

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

    Uznesenie č. 343/2021 

                  z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie  
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č.240/2020 a č.267/2020. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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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   

Zástupkyňa starostky odpovedala na otázku k prezisteniu, či sú na IBV pri ihrisku skolaudované 

siete, obdržala informáciu, že údajne sú siete skolaudované, uvedené ešte detailnejšie preverí.    

 

 

Bod č. 4 – Zmena rozpočtu č.2/2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu 

č.2/2021 

Zástupkyňa starostky odovzdala slovo účtovníčke obce, ktorá v krátkosti oboznámila so zmenou 

rozpočtu.  Zmena rozpočtu č.2/2021 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

       Uznesenie č. 344/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 – Zmena rozpočtu č. 2/2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu 

č. 2/2021 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje    
Zmenu rozpočtu č. 2/2021. 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová,  Marta Hromkovičová, 

Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Peter Vlk 

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.2/2021 

Hlavný kontrolór v krátkosti oboznámil so svojim stanoviskom, odporúča poslancom schváliť 

návrh zmeny  rozpočtu, tak ako bol predložený.  

      

     Uznesenie č. 345/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.2/2021 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie     

stanovisko hlavného kontrolóra  k zmene rozpočtu č. 2/2021. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Poslanec Peter Vlk mal dotaz k zmene rozpočtu, nakupovalo sa viacej ako bolo schválené, 

kúpila sa kosačka za 4300 €, pýtal sa, kto ju schválil. Zástupkyňa starostky odpovedala, že 

nevie, kto to schválil, po podpísaní poverenia zistila, že už je kosačka kúpená. Poslanec sa 

ďalej dotazoval na zakúpenú nabíjačku pre Hasičskú zbrojnicu pre hasičské auto Iveco – 80 €.  

Hlavná účtovníčka informovala, že nabíjačka sa kupovala z transferu, je to dotácia pre požiarnu 

zbrojnicu vo výške 3000 €. Poslanec pripomienkoval, že starostka podpisuje mimo úradu, 

podpisuje objednávky, najprv sa nakúpia veci a až potom sa schvaľuje cez OZ, už viackrát 

poslanci avizovali, aby sa to takto nerobilo.  

 

Poslankyňa Mgr. Zuzana  Obernauerová sa dotazovala na dávkovače chlóru do fontány, ako sa 

uvedené doriešilo. Hlavná účtovníčka informovala, že faktúry za dávkovač sa stornovali, 

uhradila sa základná bežná údržba chlóru, jednorazová dezinfekcia, ústne dohodnutý mesačný 

paušál p. starostkou sa p. Chovancovi neuhradil.  Zástupkyňa starostky informovala, že 

uvedené bolo dohodnuté bez objednávky, bez zmluvy, na údržbu fontány bude zaškolený p. 

Mračna, čo mal aj v náplni práce. Poslanec Peter Vlk sa pýtal, koľko stála údržba fontány.  

Zástupkyňa starostky odpovedala, že 300 €. Hlavný kontrolór poznamenal, že poslanci na 

začiatku roka neschválili fontánu v prvej zmene rozpočtu a p. starostka si rozhodla sama počas 

PN a neoverila si , či má obec na uvedené finančné prostriedky, činnosti sa robia zdvojene, 

máme na to človeka na dohodu a vystavujú sa aj faktúry, obec sa bez fontány zaobíde, nakoľko 

máme vážnejšie úlohy, ktoré musí obec plniť.  

Poslanec Mgr. Jozef Baláž poznamenal , že kolega p. Holúbek sa vzdal mandátu a zanikla 

finančná komisia, ktorá odporúča a pomôže pri finančných transakciách, nevie, prečo to takto 

zostalo.  Zástupkyňa starostky reagovala, že do dnešného dňa nechcel nikto túto funkciu  

zobrať.  Členka finančnej komisie Ing. Katarína Vlková poznamenala, že bola zvolená Bc. 

Iveta Kollárová, prečo neprijme túto funkciu. Zástupkyňa starostky odpovedala, že Bc. Iveta 

Kollárová bolo oslovená a odmietla. Hlavný kontrolór informoval, že je možné zvoliť  

predsedu finančnej komisie tajným hlasovaním na zasadnutí komisie.  

 

    

Bod č. 5  - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2021 do 

30.06.2021  

Zástupkyňa starostky odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý v krátkosti oboznámil so 

správou, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.    

 

 

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 
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      Uznesenie č. 346/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 –  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2021 

do 30.06.2021  

  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure v súlade s § 11 ods. 4 a § 18 f  ods.1, písm. d) 

zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

berie na vedomie     

 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie 01.01.2021 do 30.06.2021. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                           

                                                                    

Bod č. 6  - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Sv. Jur 

Zástupkyňa starostky informovala , že prišlo k zvýšeniu príspevku na 1,30 € na dieťa. Návrh 

VZN tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

  Uznesenie č. 347/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 –  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Sv. Jur 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

  

schvaľuje     
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Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur. 

  Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   trojpätinová väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                       

Bod č. 7  - Otvorený list starostke obce a poslancom OZ, splnomocnenca občianskej 

iniciatívy proti zámeru „ Plán likvidácie hliniska v DP Borský Svätý Jur “  

Zástupkyňa starostky prečítala v krátkosti list od predsedu Občianskeho združenia p. Milana 

Čermáka. Zároveň informovala, že obec dňa 20.5.2021 dala nesúhlasné stanovisko na prevádzku 

drtičky odpadov v zastúpení Mgr. Uhrovej a dňa 7.7.2021 sme podali odvolanie voči rozhodnutiu 

s uvedením dôvodov , ktorého text zástupkyňa prečítala. Ďalšie odvolanie sme podali na základe 

výzvy zo dňa 29.7.2021, kde žiadame o objektívne posúdenie projektu. Dňa 17.8.2018 nám prišlo 

odvolanie voči rozhodnutiu a bolo nám oznámené, že odvolanie obce a občianskej iniciatívy 

splnili všetky náležitosti na splnenie odvolacieho konania a bolo uvedené postúpené na Okresný 

úrad v Trnave.  Otvorený list starostke o poslancom OZ tvorí  prílohu č.4 tejto zápisnice.    

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

     Uznesenie č. 348/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7 –  Otvorený list starostke obce a poslancom OZ, splnomocnenca občianskej 

iniciatívy proti zámeru „ Plán likvidácie hliniska v DP Borský Svätý Jur “  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

  

berie na vedomie      

 

Žiadosť splnomocnenca občianskej iniciatívy p. Milana Čermáka proti zámeru „Plán likvidácie 

hliniska v DP Borský Svätý Jur“ o verejné prečítanie občanom Otvoreného listu starostke 

a poslancom na zasadnutí obecného zastupiteľstva.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    
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Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                       

 

Bod č. 8  - Pošta : Peter Trnka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok  

Zástupkyňa starostky prečítala žiadosť žiadateľa Petra Trnku o predĺženie nájomnej zmluvy na 

pozemok.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

   Uznesenie č. 349/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8 –  Pošta :  

- Peter Trnka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

 schvaľuje      

 

zámer  prenechania majetku obce parc. č. 14289 – orná pôda o výmere 2115 m2 do nájmu 

žiadateľovi Petrovi Trnkovi, 908 79  Borský Svätý Jur 736. Ide o prenájom podľa zákona č. 

138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa 

spočíva v tom, že obec t. č. pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ uviedol využívať pozemky 

na pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov včiel a hydiny.  Výška nájomného je 

stanovená sumou 70,- €/ha, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 € / 1 rok.  

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Pošta:  - Rudolf Vlk - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

Zástupkyňa starostky prečítala žiadosť žiadateľa Rudolfa Vlka o predĺženie nájomnej zmluvy na 

pozemok.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

  

      Uznesenie č. 350/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

  

schvaľuje      

 

zámer prenechania majetku obce parc. č. 432/1  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 

do nájmu žiadateľovi Rudolfovi Vlkovi, 908 79  Borský Svätý Jur 267. Ide o prenájom podľa 

zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný 

osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec uvedený pozemok momentálne nevyužíva a žiadateľ 

uviedol využívať pozemok na hospodárske účely. Výška nájomného je stanovená sumou 70,- 

€/ha, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 € / 1 rok.  

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                       

Pošta:  - Ľubomír Macejka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok 

Zástupkyňa starostky prečítala žiadosť žiadateľa Ľubomíra Macejku o predĺženie nájomnej 

zmluvy na pozemok.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

     Uznesenie č. 351/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 schvaľuje     

 

zámer prenechania majetku obce parc. č. 670/1  – záhrada o výmere 529 m2  a parc. č. 670/2  – 

záhrada o výmere 532 m2, do nájmu žiadateľovi Ľubomírovi Macejkovi, 908 79  Borský Svätý 
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Jur 382. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 

písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že o uvedené pozemky sa pravidelne 

stará a žiadateľ uviedol využívať pozemok na pestovanie poľnohospodárskych plodín.  Výška 

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

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

   

Hlavný kontrolór mal výhradu, že pri prenájmoch sú neprimerané nízke ceny, obec si nemôže 

dovoliť prenajímať pomaly zadarmo, nie je tu určená cenová politika. Zároveň má pripomienku 

k dôvodu osobitného zreteľa, je to zaužívaná klauzula. Toto nie je dôvod  osobitného zreteľa, 

že obec pozemky nevyužíva, je to chyba starostky obce, nakoľko chýba plán využitia. 

Zástupkyňa starostky poznamenala, že aj prokurátor pripomienkoval trhové ceny, nakoľko je to 

nehospodárne pre obce, uvedenému by sme sa mali venovať aj s poslancami.  

                                                                                                   

Pošta: - Futbalový klub - Žiadosť o poskytnutie do užívania obecné motorové vozidlo  

Lada Niva   

Zástupkyňa starostky prečítala žiadosť Futbalového klubu. Informovala, ak bude auto bude 

pojazdné, FK si auto opraví na svoje náklady.  

 

 Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

 

 

     Uznesenie č. 352/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

  

schvaľuje     

 

Žiadosť o poskytnutie do dočasného užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva bielej farby 

od žiadateľa Futbalový klub Borský Svätý Jur. Žiadateľ uviedol, že by vozidlo využíval na 

údržbu hlavnej hracej plochy počas futbalovej sezóny a na ťahanie prevzdušňovacieho valca na 

trávu.  

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 
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Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   nadpolovičná väčšina prítomných poslancov      

 

Hlavný kontrolór informoval, že treba vypracovať dobrú zmluvu o výpožičke, nakoľko sa jedná 

o dočasné vyradenie vozidla a zároveň pripomienkoval, že v obci chýba VZN /predpis 

o využívaní vozidiel v obci s určením podmienok, finančných náhrad. Vyskytol sa problém so 

služobným vozidlom, ktoré parkuje pred obecným úradom natankované a preplácajú sa jazdy 

súkromnými vozidlami bez súhlasu štatutára, preto treba zmluvu dobre ošetriť.     

Zástupkyňa starostky reagovala, že Obecné zastupiteľstvo sa musí dohodnúť čo ďalej s autami, 

je názoru dať autá do dražby.   

 

Poslanec Peter Vlk sa vyjadril k sceľovaniu pozemkov, sú v obci aj občania, ktorí využívajú 

pozemky neoprávnene, pozemky si privlastňujú a nepodali si žiadosť o prenájom. Zástupkyňa 

starostky reagovala, že po vyriešení existenčných problémov sa budeme venovať aj 

neoprávnenému užívaniu obecných pozemkov, títo občania budú ešte oslovení.    

 

Bod č. 9 - Doplnenie programu o bod Zrušenie účtu v ČSOB banke   

Zástupkyňa starostky informovala, že sa platia poplatky za vedenie účtu, s ktorým sa nehýbe,  

je to nehospodárne vedenie účtu, preto navrhuje účet zrušiť a finančné prostriedky presunúť na  

účet do Prima banky, kde máme založený účet a obec ho využíva. Zástupkyňa starostky navrhla 

doplniť tento bod za bod  č. 8. 

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie: 

 

     Uznesenie č. 353/2021 

                z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 23. 08. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 súhlasí     

so zrušením účtu číslo 10287578/5200  vedeného v ČSOB banke, a. s. z dôvodu nehospodárnosti 

vedenia účtu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž , 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Poslanec Peter Vlk sa pýtal, za akým účelom bol tento účet založený. Zástupkyňa starostky 

obdržala informácie, že v minulých rokoch dostala starostka ponuku, že tam má presunúť 

finančné prostriedky a na účte budú výhodnejšie úroky. Zástupkyňa starostky komunikovala 

telefonicky aj osobne s pracovníčkou ČSOB banky, budú nám preposlané zmluvy na zrušenie 

účtu, ktoré by mal podpísať štatutár a zároveň aj ostatné účty nevyužívame a zbytočne  platíme 

stovky eur za vedenie účtov, je to nehospodárne.  Poslanec Dušan Hudec sa pýtal, či sa platí 

poistenie na účtoch. Zástupkyňa starostky odpovedala, že nie, jedná sa o 3 účty  v Prima banke 

a 1 účet je v ČSOB banke , časť finančných prostriedkov presunieme na účet, ktorý využívame 

a zvyšok sa presunie na rezervný fond. Hlavná účtovníčka upresnila, že to boli pôvodne zriadené 

termínované vklady, boli poskytnuté financie z Fondu národného majetku na vybudovanie 

energií , plynofikácie, peniaze ktoré nám vrátili, bývalý starosta  zriadil tento vklad, účty boli to 

blokované a nemohli sa využívať na bežné účty, zo začiatku boli úroky výhodné, neskôr už 

nevýhodné. Poslanci sa pýtali na výšku poplatku na vedenie účtu a občianka Ing. Katarína 

Vlková na výšku zostatkov na účtoch. Hlavná účtovníčka odpovedala, že poplatok za vedenie 

účtu vo výške 2,50 €, jeden terminovaný vklad je vo výške 49 790 €, ďalší 18256 €, 16596 €, 

účet v ČSOB je zostatok 57 000 €.  Hlavná účtovníčka informovala, že na bežnom účte máme 

44 000 €, ktoré musia vydržať min. mesiac na bežný chod obce.  

Zástupkyňa starostky informovala, že sa nahlásila kontrola na projekt školy, pracovník z VUC  

sľúbil, že ak to dobre dopadne, peniaze nám vrátia, boli zaplatené obcou tri faktúry.    

 

Zástupkyňa starostky otvorila rozpravu.  

 

Občianka p. Čermáková Daniela  

 pripomienkovala, že na ulici Výsranky jazdia autá veľkou rýchlosťou, hlavne v noci, 

treba to riešiť napr. spomaľovačom , rozšírením cesty, je to nebezpečné pre deti, pre ľudí 

 zástupkyňa starostky požiadala o zaslanie žiadosti na obec s konkrétnym popisom aj 

s návrhom riešenia a uvidíme s poslancami, na čom sa dohodneme   

 poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová informovala, že spomaľovače sme riešili 

viackrát, uvedené je potrebné konzultovať s dopravným inšpektorátom 

 poslanec Dušan Hudec  upozornil na veľkú hlučnosť a prašnosť pri spomaľovačoch   

Občianka Ing. Katarína Vlková   

 dotazovala sa na pasport značenia, v minulosti boli dotazy na prechody pre chodcov,  

konkrétne prechod pred poštou, myslí si, že prechod by tam mal byť a v minulosti bol 

dotaz aj k prechodu pred kostolom, či by bolo možné dať námietku 

 zástupkyňa starostky  odpovedala, že uvedené budeme riešiť, pýtala sa   starostky, prečo 

bol prechod zrušený, údajne to  nespĺňa smernice, normy, preverí, čo bolo impulzom na 

zrušenie 

 občianka mala ešte dotaz k predajnému miestu hlásené pred poštou , toto miesto je 

nebezpečné , je to miesto v strede križovatky, prosí o riešenie     

Občianka p. Mrázová  

 mala dotaz k zavážaniu jamy za tehelňou, každý deň chodí do práce cez Tomky, rampa  

je tam odlomená, hrozí vyvážanie kontaminovaného odpadu  

 zástupkyňa starostky odpovedala, že jama mala slúžiť pre domácnosti na drobné stavebné 

odpady, z prestavby kúpelní a podobne, čakáme na vyjadrenie z Trnavy, nevieme , čo sa 

tam bude vyvážať.  
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Občan Ing. Lopatník Juraj   

 mal dotaz, prečo bude jamy zavážať cudzia firma  a prečo toto miesto  nemôžu využívať 

občania, my platíme zo odvoz stavebného odpadu  

 hovoríme o kontaminácii spodných vôd, my si tu ničíme okolie, čo je s kanalizáciou  

 zástupkyňa starostky reagovala, že je teraz aj výzva na kanalizácie, je tam však 5% 

spoluúčasť, momentálne nemáme financie, budeme sa snažiť do budúcna o vybudovanie 

kanalizácie  

 občan hovoril, že sme ani nežiadali financie, neposlali sme výzvu, projekty sú hotové, 

treba to riešiť 

 občan sa sťažoval na krčmu na Majeri, do 4 hod. ráno je veľký hluk, na písomnú sťažnosť 

mu bolo odpovedané a prisľúbená náprava , bolo to však dočasné, opäť sa opakuje veľký 

hluk, je to rušenie nočného kľudu 

 zástupkyňa starostky reagovala, že to bude riešiť   

 účtovníčka upresnila, že majiteľ p. Húšek bol predvolaný, rozprávala sa s ním aj Mgr. 

Uhrová, prisľúbil zníženie hluku, opätovne ho predvoláme, môžeme pristúpiť k úprave 

prevádzkových hodín  

Poslanec Peter Vlk   

 vyjadril sa k výkopom jamy, kde je viacero pozemkov, vlastníci Zina spol. s.r.o., Ecobor 

s.r.o. , sú tam aj sklepy -  nevysporiadané pozemky, viacero majiteľov, jedným z nich je 

aj obec, tento pozemok je nevysporiadaný, ako aj pozemok kempu, bolo tu sceľovanie 

pozemkov, reálne je tu čierna skládka, v minulosti bol zámer, k poslancom sa dostali 

informácie až v apríli 2021, niekoľko mesiacov predtým to bolo u starostky, preto 

poslanci skôr nevedeli o zámere, zistili to až v poslednej chvíli, ako aj nevysporiadané 

pozemky v jame, kempe – prečo? , nedokážeme prežiť do konca roka s financiami, 

čistička tu už mohla stáť, plány sú vypracované, zastavilo sa to u starostky, záverečné 

slovo má štatutár, pokiaľ nebude spolupracovať, nikam sa nepohneme, stačí si pozrieť 

faktúry , komu platíme, výtlky – peniaze nie sú, zrkadlá – detto, poslanci sa dozvedia, že 

dávno dopredu už bolo rozhodnuté, že jamy budú zavážané  

Občan Juraj Šelc  

 pripomenul, že v r.1999 bola petícia za toxický odpad v jame, vtedy to prebehlo to 

úspešne, teraz riešime skládku v jame s p. Čermákom – Občianske združenie, je to bez 

dozoru, je tam už niečo navezené, sú tam stroje, ak by v budúcnosti bol navážaný toxický 

odpad, bolo by to prepojené s dvoma jazerami pri jame, bolo by prepojené s  s obcou, 

firma ktorá robila posudok firme Ecobor má dlhy, je to v blízkosti obývaných oblastí, na 

železnici sú toxíny, ktorými budú znečistené vody, všetko sa robí v zákulisí     

 poukázal na chatovku Lásek – zmizli fotopasce, malé smetisko sa nevie ustrážiť, ako 

chceme ustrážiť veľkú vec - skládku  

 zástupkyňa starostky reagovala, že my zatiaľ nevieme, ako dopadne odvolacie konanie, 

chceli by sme , aby nám vedeli zaručiť, že si to vieme odkontrolovať, Občianske 

združenie a obec robí všetko  pre to, aby to bolo v súlade so zákonom, dozvieme sa bližšie 

v odvolacom konaní 

 poslanec Dušan Hudec žiadal, aby odpoveď z Trnavy bola verejná, ak by mal niekto prísť 

z Trnavy na obhliadku, bolo by dobré, aby sa zúčastnil niekto z Občianskeho združenia. 
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Zástupkyňa starostky odpovedala,  že určite dostane odpoveď aj Občianske združenie ako 

účastník konania,  obec zverejní rozhodnutie z Trnavy 

 občan Ing, Lopatník Juraj sa vyjadril, že sa nehovorí o skládke, ale o zasypaní, na skládku 

sú určité stanovené normy, preto jama sa má zasypať, nie do nej navážať odpad 

 zástupkyňa starostky reagovala, že to bolo definované ako dolovací priestor, pre nich je 

to inak špecifikované, preto to inak posudzuje životné prostredie, zatiaľ ešte s firmou 

Ecobor nejednala, možno by bola možná dohoda, že si bude obec zasypávať odpadom 

občanov, ušetrili by sme financie, zistí to  

 občan Juraj Šelc sa vyjadril, že už teraz je lokalita jamy je už kontaminovaná, dlhé roky 

to nebolo strážené , čokoľvek tam navezú, získajú milióny a obce z toho nebude nič mať, 

treba si to ustrážiť 

 zástupkyňa starostky reagovala , že obec musí postupovať podľa zákona, odvolali   sme 

sa , počkáme na stanovisko z Trnavy a všetko zverejníme  

 

Občianka Elena Strážnická 

 býva s priateľom v obci krátko, dozvedela sa, že firma - majetkový holding v Sekuliach, 

ktorý poskupoval pozemky, ich skupuje teraz tu v obci a údajne to ide cez súkromné 

osoby, či je to pravda  

 zástupkyňa starostky reagovala, že prišli aj k nám do obce firmy v r.2018 s projektami, 

chceli vybudovať Eco Biopark, dokonca sľúbili vybudovať aj čističku, padlo z toho , 

nakoľko obci by sa to neoplatilo, prišlo by k výrubu 50 ha lesa  

 občianka hovorila, že v Sekuliach posľubovali veľa vecí, zriadiť napr. zdravotné 

stredisko,  im išlo hlavne o pozemok, v Sekuliach to starosta a poslanci neustáli, súhlasili, 

no občania nesúhlasili  

 zástupkyňa starostky reagovala, že je otvorená debatám s občanmi   

 poslanec Peter Vlk informoval, že projekt Logistické centrum, Eco Biopark, bol tu 

developerský projekt, vedeli by sme podporiť veci prínosné pre obce, doporučuje si 

pozrieť územný plán obce na obecnej stránke a zistíte, že ani jedna lokalita nie je zahrnutá 

do logistického centra, poslanci zásadne nesúhlasia s logistickým parkom, nebolo by 

zaradené do zmien do ÚP 

 zástupkyňa podotkla, že od ľudí sa vyžaduje, aby sa zaujímali a pýtali sa   

 občianka reagovala, že developeri mali v Sekuliach, celú dobu plán pre ľudí, nikto vtedy 

nerozmýšľal, čo bude do budúcna, je veľmi divné,  že starosta a poslanci súhlasili, ale 

všetci občania nesúhlasili  

 zástupkyňa starostky reagovala, že zachytila, že nejaká spoločnosť v mene súkromnej 

osoby oslovovala aj seniorov vo veci odpredaja pozemkov, ponúkajú nízke ceny, 68% 

má firmu Prowood, čaká sa, čo bude na uvedených parcelách 

 poslanec Peter Vlk sa vyjadril, že poslanci rozhodujú o obecných pozemkoch, preto 

apeluje na ľudí, aby si dobre preverili, komu predávajú pozemky 

Občianka Jana Šefčíková 

 dotazovala sa, či sa firma Ecobor prihlásila na obecnom úrade 

 hlavný kontrolór bol na rokovaní s firmou Ecobor aj s p. Uhrovou, v zmysle zákona je to 

dobývací priestor, musia to podľa banského zákona najprv zasypať, ľudovo sa hovorí 

o skládke, avšak nemajú povolenie na skladovanie odpadu, sú to určité podmienky, ktoré 

nemajú splnené 
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 občianka sa pýtala, či má obec na webe nejaké VZN , ktoré určuje, do akej vzdialenosti 

od obce sa môže vyvážať odpad 

 hlavný kontrolór reagoval, že uvedené ošetruje zákon, ak niekto chce zriadiť skládku, 

musia byť splnené parametre, zákonom stanovené normy, uvádza to aj v zverejnenej 

kontrole 

 občianka informovala, že na stránke Envirofondu  je uvedené, že kamióny budú voziť 

odpad 7 rokov denne od 8 -18 hod., majú to z banského úradu a zo životného prostredia 

schválené, občania sa sťažujú na veľa kamiónov, ktoré tam jazdia, zároveň sa pýtala 

poslancov, čo sa ešte zisťovalo v danej veci okrem odvolania 

 poslanec Mgr. Jozef Baláž sa vyjadril, že nevie, či uvedené zavážanie nie je záujem 

vyšších oblastí, navrhol možnosť zhromaždenia občanov, zorganizovať ho v prípade 

nepriaznivého rozhodnutia, firma potrebuje odpad zo železnice niekam dať, sila ľudu by 

mohla pomôcť, počkáme na rozhodnutie Trnavy a potom uvidíme 

 vznikla debata občanov, že v minulých rokoch sa riešila chemická skládka odpadu, prišla 

televízia Markíza a zabralo to, podpisovala sa aj petícia, občianka Šefčíková reagovala, 

že je tam veľa stanovísk, Trnava to odklepne, treba konať  

 zástupkyňa starostky reagovala, ak bude stanovené odvolacie konanie, bude to vyhlásené 

v rozhlase 

 občianka Strážnická doplnila, ak by prišlo zamietavé stanovisko, skúsiť osloviť starostov 

okolitých obcí. Zároveň by chcela varovať občanov, aby neverili logistickým 

spoločnostiam.  Zástupkyňa starostky reagovala, že každý starosta si rieši veci za svoj 

kataster.   

 občan Juraj Šelc upozornil na vysychanie studní, treba prírodu chrániť 

 občianka Ondrášková sa pýtala, či bolo ešte možné, aby starostka zvrátila projekt 

zasypania. Zástupkyňa starostky reagovala, že uvedené bolo povolené už roky dozadu, firma 

dostala povolenie na zavezenie jamy, mysleli sme, že sa vieme spoľahnúť na orgány 

životného prostredia, zákony o ovzduší. Účtovníčka obce upresnila, že k by obec  dala 

zamietavé stanovisko ešte minulý rok, nemuselo to zájsť tak ďaleko, minulý rok tu mali 

rokovanie, v pošte sme nenašli žiadne vyjadrenie. Zástupkyňa starostky informovala, že 

k uvedenému bola mailová  komunikácia v 10/2020, písala poslancom starostka, aby sa 

vyjadrili k uvedenému zámeru a zástupkyňa napísala nesúhlasné stanovisko, nevie ako to 

ďalej skončilo. Poslanci sa vyjadrili, že sa dostali k žiadosti až po niekoľkých mesiacoch.  

Občania debatovali, či čakať  na rozhodnutie Trnavy, alebo začať riešiť petíciu, nakoľko je 

možné , že životné prostredie to povolí, keďže na Mlákach projekt povolili i napriek 

chráneným biotopom. Zástupkyňa starostky reagovala, že žiadna iniciatíva nie je na škodu, 

ak by občianske združenie dalo petíciu, bolo by to užitočné aj pre odvolacie konanie. 

Zástupkyňa starostky sa vyjadrila starostke proti zámeru, nevie, ako sa ďalej riešilo, mohli 

sa aj občania viac zaujímať. Občianka Pavúčková navrhla, že by sa pri hlásení OZ v rozhlase 

vyhlasoval v bodoch aj program OZ. Občianka Ing. Vlková Katarína pripomenula, že 

v minulosti apelovala na vyhlasovanie takýchto vecí v miestnom rozhlase, bolo však aj 

obdobie , kedy poslanci zverejňovali veľa informácií a občania reagovali negatívne.   

Zástupkyňa poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie o 20:26 hod.      

 

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

 

      ............................................... 
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                                    Marta Hromkovičová 

                                     poverený zástupca starostu obce 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 





Bežné   príjmy 2021     rozpočet 1.zmena 2. zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

111008 výnos dane 517 000 517 000 541 720 24 720
212001 uhrada za vydobyté nerasty 0 0 1 782 1 782

312012 transfét zo ŠR (navýšenie - ZŠ jedáleň) 469 250 469 250 471 250 2 000

0 0 0 0

Bežné príjmy spolu: 986 250 986 250 1 014 752 28 502

Kapitálové príjmy 

2021     rozpočet 1. zmena 2. zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

0 0 0 0

0 0 3 000 3 000

0 0 3 000 0 3 000

Príjmové finančné operácie 2021    rozpočet 1. zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

0 0 0 0

0 0 0 0

finančné príjmy spolu 0 0 0 0

Borský Svätý Jur, 10.8.2021  

zmena rozpočtu č. 2/2021

321001    transfér na školskú jedálen

kapitálové príjmy spolu



322001



Bežné výdavky 2021     rozpočet 1.zmena 2.zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

v € v € v € v € v € v € 

01.1.1.0 výdavky verejnej správy

637 015 poisné (majetok) 3 000 3 000 3 530 530

637 031 penále 0 0 604 604

3 000 3 000 4 134 0 0 1 134

06.2.0.0 verejná zeleň

635 006 údržba priestorov 14 000 14 000 23 500 9 500

14 000 14 000 23 500 0 0 9 500

06.6.0.0 byty

637 004 služby - vývoz odpadových vôd 9 000 9 000 16 980 7 980

9 000 9 000 16 980 7 980

07.6.6.0 zdravotnictvo

637004 služby - vývoz odpadových vôd 700 700 1 400 700

700 700 1 400 700

05.1.0.0 odpadové hospodárstvo

636006 bioodpad 0 0 5 000 5 000

633006 odpad.nádoby, čipovanie 0 0 8 000 8 000

13 000 13 000

04.5.1.0 stav. úrad

637004 10 000 10 000 0 -10 000

10 000 10 000 0 -10 000

03.2.0.0 požiarna ochrana

635006 údržba obektov -  kúrenie 0 0 8 000 8 000

8 000 8 000

08.2.0.0 kultúrne sluby

633001 interiérové vybavenie 4 000 4 000 0 -4 000

zmena rozpočtu č.   2/ 2021



0 0 0 -4 000

Bežné výdavky spolu: 59 014 0 26 314



Kapitálové výdavky 2021     rozpočet 1.zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

03.2.0.0 ochrana pred požiarmi 0

717 002 rekonštrukcia 50 000 50 000 50 188 0 188

0

188

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Kapitálové výdavky spolu: 50 000 50 000 50 188 188

Základná škola s matersku školou

2021 1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena rozdiel

ZŠ BT zo ŠR prenesené kompetencie  - normatívne

ZŠ prenesené kompetencie  - nenormatívne

MŠ, ŠJ, ŠK originálne kompetencie 

  MŠ 83 000 83 000 83 000 0

  ŠK 27 000 27 000 27 000 0

  ŠJ 75 000 75 000 72 366 -2 634

kapitálové výdavky - jedálen 4 634 4 634

kapitálové výdavky - jedálen: štátny rozpočet 0 3 000 3 000

Pokrytie miezd 

Spolu 185 000 185 000 190 000 5 000

príspevky od rodičov, dotácia zo  ŠR, režia 35 500 35 500 35 500 0

220 500 220 500 225 500 5 000

v Borskom Svätom Jure, 10.8.2021

príjmy

28 502

3 000

Spolu

Spolu

sumár



31 502

výdavky

26 314

188

5 000

31 502



Obec Borskf Svdtf Jur

Na rokovanie 27 zasadnutia

Obecn6ho zastupitefswa

Obce Borsky Sviiqi Jur
dila 09.08.2021

K bodu rokovania iislo:

Ndzov sprdvy:

Spriva o qisledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Predklad6: N6vrh na uznesenie:
Obecn6 zastupitelstvo Obce Borsky Sviity Jur

Mgr. Rastislav Droppa v srilade s S 11 ods. 4 a SlBf ods. 1, pism. d)
Hiavn;i kontroldr Obce Borskf Sviiqf Jur zdkona a. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

vz.n.p.

berie na vedomie

Spr6vu hlavn6ho kontrol6ra o qisledkoch kontrol
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

…Mgr.Rastislav]〕 roppa

Mater週 obsahtte:

Sprivll



V sulade s 5 18f ods.1, pis. d) zdkona f. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov
p r e d k I a d 6 m Obecn6mu zastupitellsrvu Obce Borskf Sviity Jur

Sprivu
o qisledkoch kontrol za obdobie od 01.0L.2021 do 30.06.2A21

Za sledovan6 obdobie boli vykonan6 konroly v srilade s pl6nom kontrolnej iinnosti za I. polrok rokri
202L ako aj na ztiklade podnetov i vlastnych zisteni HK :

A) Vfkon kontrolnej iinnosti:

L - Kontrola zverejnenlich podkladov k pripomienkovdmu konaniu rozpottu obce na roky 2021- 2023.
(ocU BSJ-139/202L)

Povinnd osoba:
Zodpovednii osoba:
Kontrola vykonan6:
Kontrola vykonan6 na ziiklade:
Kontrolovan6 obdobie:

Obecny rirad Borsky Sviiqi Jur
starosta OU Borslqi Sviiqi Jur

ianuSr, febru6r 2021
podnet poslanca
okt6ber 2020

Obecny rirad Borsky Sviity Jur
starosta OU Borskf Sviiqf Jur

ianuSr, februiir 2021
podnet obiana
rok 2020

Obecnli tirad Borskf Sviiqi Jur
starosta OU Borsky Sviiqi Jur
Bors(i SvEity Jur, janudr ai marec 2021,

Vykonanou kontrolou boli zisten6 poruSenia ustanoveni S 6 ods. 6 a7, zlkona I.369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni. Predkladatel a navrhovatef rozpodtu nevykonal vyhodnotenie zaslanych pripomienok,
ktor6 by obsahovali stru-ny obsah pripomienky, fidaje o tom kto predioZil pripomienku, ktorym
pripomienkam sa vyhovelo a-lebo nevyhovelo a z akych d6vodov. Predkladatel a navrhovatel rozpoitu
konal v rozpore s ustanoveniami zdkona aj tym, Ze vyhodnotenie pripomienok v pisomnej forme nepredloZil
poslancom najnesk6r 3 dni pred rokovanim obecn6ho zastupitelisrva o nSvrhu rozpodtu.

2 - Kontrola nakladanie s majetkom obce - kripa asfaltovej zmesi, faktfra FD 40212020
(OcU BSJ-186/2021)

Povinn6 osoba:
Zodpovedn6 osoba:
Kontrola vykonand:
Kontroia vykonan6 na z6klade:
Kontrolovan6 obdobie:

Kontrolou ndkupu asfaltovej zmesi, faktfra FD N2/2O20 a procesom je uskladnenia bolo zisten6, Ze doilo
k poruSeniu ustanoveni 5 B odst.1 z6kona o riltovnicwe (..431D0A2 2.2., podla ktor6ho, ridtovn6 jednotka
(aj obec) je povinn6 viest' ridtovnicwo sprfvne, 6plne, preukdzateline, zrozumitellne a sp6sobom zarutujricim
trvalost' ri-tovnfch zinnamov. Poru5en6 aj ustanovenia S 5b ods.1, pism. a,b) a ods.2, z6kon i.2LL/2000 Z" z.

o siobodnom pristupe k informiicifm a o zmene a doplneni niektoqich z6konov v zneni neskodich predpisov.

Zisten6 poruSenie ustanoveni S 6 ods. 3, ods. 4 zdkona f..357/2ALS Z. z. zilkon o finandnej kontrole a audite,
nehospod6rne nakladenie s majetkomobceapostupvrozpore s ustanoveniami S 4 ods.3, pis. a)a e); S B,
z6kona 8.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni a S 7 ods.1, 2 zdkon a.138/1991 Zb. o majetku obci. Dalej
poruSenie postupov a spdsob riitovania z6sob v rozpodtoqich organiziicii{ch a obciach S 35 aZ 38 Opanenia
Ministerstva financii Slovenskej republiky z B. augusta 2007 i. MFl167BGl2007-31, ktoqirrn sa ustanovuj{
podrobnosti o postupoch iitovania a r6mcovej riEtovej osnovy. Zisten6 konanie v rozpore s 5 31 ods.l-, pis. j)
a k) zdkona o rozpodtovych pravidiiich verejnej spr6vy a o zmene a doplneni niektorych z6konov f-523/2004
Z.z.

3 - Sprfva z kontroly i.312021 KomplexnS kontrola zmluvnfch dsddvatel ov na qivoz vietk6ho
odpadu (iast'qikajuca sa vyvozu odpadu zo zbem6ho dvora). lOcU eSf 3612021)

Povinn5 osoba:
zodpovednS osoba:
Kontroia vykonan6:
Kontrola vykonand na zdHade: pl6n kontroL l. polrok 2021
Kontrolovan6 obdobie: roky 2A17,2018,2 019



Kontrolou zisten`nedostatky a ponlこ enia ustanoveni nasledovn′ Ch Z`konov:

Obec prev`dzkuie Zbel■

`miesto bez potrebnフ

ch pOVOlenl.Zduvy ⅥⅢ【azlli通 r6zne nedostatky.

Chybne nastavenフ SySt6mom popla意 ov za komun`血 ly odPad,こ o neprispieva k zniZovaniu mlloЙstva

odPadu.Neヽ もあerallie poplatku za drobn′ staVebny odPad v lozpore so ttlkonom,odPad sa lik宙 doval

v rozpore so zttkonoⅡl a neviedla sa evidencia o mnoЙ stve vyvezen6ho odpadu,zisten`konanie v rozpore

so z`konolnこ .343/2015Z.z.o vereinOIIl obstarivan〔  §6 ods.4a7a§ 5,ods.4,pis.a.

Vykonani kontrola za roky 2019,2018a2017 preukazuie fOmtthe i relevantn`nedostatky v oblasti

zΠlluvnフch POdIIlienok ako巧 Vykazovania vysky nikladov a evidencie odpadov

Kontrola preukttzala konanie a poch〕 めellia v rOzpore s ustanovemam z灘 【onov a inini predPismi,hlavne:
―zttkononlこ .369/1990 Zb.o obecnonl zriadeni §lb odS.4,§ 8 ods.3a6.
―z`konomこ.138/1991 Zb.o maietku ObCf§ 7 ods.la2.
―zttkonom ё.79/2015Z.z.o odPadoch§ 3 ods.16,§ 12 ods.2,§ 13,§ 80 ods.6,§ 97 ods.1,pls.d,

一zlkonoⅡ lこ.24/2006Z.z. o posudzovani vplyvov na ttivotn6 prostredie,
一z`konolll ё.357/2015Z.z.o finanこncl kontrole a audite§ 7 ods_1,ods.2a3.
―zlkonolnこ.582/2004Z.z o IIllestnych dalliach a FnieStnolll poplatku za komunttne odPady a drobn`

stavebn6 odpady§ 2 ods.2 a §78 ods.1.

_6stav刊
彙n zlkOnOmこ .357/2004Z.z.o ochrane verein6hO Zillimu pЁ 予ヽkOne funkcii vereinフ Ch

funkcion奮ovこl.4 ods.1)a ods・ 2)Pls.C),d)・

―z湿【onomこ .34ン2015Z.z.o vereinOm Obst釘
`vaゴ

§5,ods.4,pis.a),§ 6 ods.4a7.
―VZNこ .3/2016 o naⅡ adanis komuniln)ml odpadmi a drobnヵni Stavebnin1 0dPadmi v obci Borsk′ S宙け

Jllr IVこ ASI-10.PrⅣ
`dzkovanie zbem6ho miesta,odst.6,こ

110,bod 4, III.こAS■ odst 2,PisIIl.b).

―VZNこ .″2015 o miestnom poplatku za komunttne odpady a drobn6 stavebn6 odPady v obci Borstt Svaけ

Jur §5 odst.2.

―やγhllζ kaこ.371/2015Z.z.Ministerstva Zivotndho prostredia Slovenskei republiky ktorou sa vvkon`vai通

nlektore ustanovenla zakona o odPadoch §7.

―Registrammynl poriadkom Obecn`ho ttradu Borstt Svatフ Jurこ・1/2016 こ1.10,ods.1,2a3.
-1ウhliζkOu Ministe、 tva vllttra SRこ .410/2015Z.z.o podrobnosdach v,な Onu spttvy rettstra面 v organOv

VgC〕 nei moci a O tvorbe spisu§ 13 ods.la2.
―odpomこa通m MinisteFSbra Vlltttra Slovenskei republikyこ islo 203-2005/06626,pre orginy ttzemnei

SaFnOSprivy na pouZivanie ζtitnych symbolo■ oznaこ ovanie budov sarnospravnych orginov a pouzivanie

野躙bolov ttzemnei SamOspr翠_

4-PrebichaFiCa kOntrolaこ .4/2021-dodrttavanie zおad hospod艇正a s maietkom1 0bCe

v zmysie plinu kontrolneiこ iIInOsti na I.polrok roku 2021.Vzhradom na zavaZnosぜ zisteni pri prebiehaittCei

kontrole v s通 宙slosu s PodOzrerllln z neop通 vnen6ho wrubu lesa sttkromnych vlastlliko■ bolaこ asぜ kontroly

喚 aittCa saけ ChtO Zistenf zaslan`ako podnet na OP v Senici pre podozrenie z pomζovania po宙 Illnosti pri

sp通ve cudzieho maidb podra§ 237,zne直 lvania prttvomoci verein`hoこ initeL§ 326,porllζ ovanie ochrany

rastllll a ttivoこ ichov§ 305,poruζ ovanie ochrany strcllnov a krov§ 306,pゴpadne§ 212-krdde乏 .

(OCU BS」 -337/21).

5-Kolltrola dodrttavania函 巌ld hospodinnia slnaetkom obce― uplatnenie pokuty voこ iobd za

血 raduぬHiry po lehote splatnosti,pЁ  proiekte_"Zlepζ enie technick6ho vル avenia Odborntth uこ ebni

a ζkolskei klliZllice v Zlkladnei ζkOle v obci Borsk′ SVaけ Jur``.Na Okresntt prokur識ru zaslany podnet pre

podozrenie zo spichanie trestl16ho tinu poruζ ovania po宙 nnosti pri sprave cudzieho nlaietku pOdra§ 237,

a zne虚 lvallia pr`vomoci verein6hoこ illitera§ 326.(OcU BSJ-2921/21)
Kontrolou bolo zζ ten6,乏eO`Borsけ svなけ Jur dOStal pokutu vo vフζke 603,20 C odfirmy Unimlsk,

S.■0.VysOkl 12,Braislava,fak駈 ruこ .210100593,zd(汁 odu omeζ kallia sa pri zapltte五 lttryで .21010024.

Kontrolou bolo zisten`ponlこ enie§ 4 ods(3)pis.a)ae), §8 zttkonaこ .369/1990 Zb.o obecnom zttade亘 ,

a§ 7 ods.la2z`konaこ .138/1991 Zb.o lnaietku Obcl. Zisten6 bolo,2e smrosta Obce Mgr.KFatOChvilov`

od ll.3.2021(prttatie fak面 ry za tovar)d019.4.2021-te面 n PredloZenia nivrhu na zmenu rozpoこ tu na

rokovanie OZ Borsけ Sv五け Jutt nekonala a po dobu 5曖 d益ov a 4 dni nezabezpeこ ila spracovanie a zaslanie

podⅡ adov ku koR=ole proiektu,aby Obec mohla zrshぜ prostriedky na ihadu fよ 血 spoienyCh S Vyζζie

uvedenym proiektOIn.vzhradoIIl k uveden(蹴 lu sa nesdhli potrebn`lehoty obec dostala peniaze tt po lehote

sPlatnosd faktiry a firma UniKnihysk,s.■ o.,si uplatnila zmluvntt pokutu,こ fm bola obci spOsobend ζkoda

vo呼 ζke 603,20C.T6to pokuta bola uhraden6 z ver● n′由 FOStriedko、 ktor`boh瑠■aloZen`

nehospod証町 mspOsobom a obec ich nemohla ηttЙ iざ v prospech obこ anov

２
０



B) Vfkon infch odborn;ich tinnosti

Spracovan6 odborn6 stanoviskS :

- Odborn6 stanovisko hlavn6ho kontrol6ra obce k niwhu zSveretn6mu riEtu obce Borsky Sviity Jur
zarok2020,

- SprSva o kontrolnej dinnosti hiavneho kontrol6ra zarak2020 (OcU BSJ-11L12021).

- Stanovisko hlavn6ho kontrol6ra obce Borsky Sviity Jur k nSwhu na fpravu rozpo-tu obce

Borsky Sviili Jur pre rok 2A2L rozpottovym opatrenim i.LlZAZl
- Nfwh pl5nu kone'olnej iinnosti HK na II. polrok 2021

- Podnet na preverenie postupu vo veci upr6zdnenia manddtu poslanca v obecnom zastupitefsNe v priebehu

volebn6ho obdobia (OcU BSJ-3L1202l).
- St'aZnost'proti uzneseniu vyietrovatela Okresn6ho riaditelswa PZ v Senici, pod spis. zn.: eVS:

ORP-17/VYS-SE-2021 zo dia 23"U.2A21podIa S 189 ods. 1pism. a) Trestn6ho poriadku vo veci
ndhradu platu za nevyderpanri dovolenku starostr (OcU BSJ- 75 DAzr-

Vykon6vanie metodickej dinnosti pri priprave:
- nSwhu novdho rokovacieho poriadku
- ndwhu noqich z{sad hospod6renia

C) 0statn6 iinnosti
- pravideln6 ridast'na zasadnutiach obecn6ho zastupitellswa v terminoch:

08.03.202 1 ; 19.04.2021"; 31.A5.2021; 74.O6.2021; 28.06.2027;
- riIast' na pracovnych poraddch v terminoch:

07.CI4.2121; 19.05.2A21; 2A.A5.2A21; 08.06.2021; 24.06.202L; 29.A6.2021.; 08.47.242L;

Uiast'na Skoleniach a odbomom vzdelfvani:
- Vykon kontrolnej dinnosti v rizemnej samosprdve termin od L2.3.2021 do 16.4.2021.
- Hlavnf kontrolSr obce - mesta, prakticky qikon kontrolnej dinnosti v roku 2021, termin L2.3.2021..

- Urad pre verejn6 obstarfvanie ,,Zl[ady verejn6ho obstar6vania v kontexte konuoly", termin 26.5.202L.

V BOrskoln Svat〕In Jure dtta 19.07.2021

Mgr. Rastislav Droppa
hlavny kontrolor obce

4



Obec Borskf SviitY Jur

Vseobecn e zhvdzn| nariadenie E' 212021

o urieni rysky prispevku na iiastoinri rihradu nakladov v Skolskych

zariadeniach zriadeni'ch obcou Borski' Sviifi' Jur

Ndvrlt VZN: - vyveseny na riradnej tabuli obce df,a: 23'7 '2021

- zverejneny na webovom sidle obce diia: 23 '7 '2021

- zverejnenlf na elektronickei irradnej tabuli obce dria: 23.7.2021

Leltota nu predloienie pripomienok k ndvrhu vZN: do (vr6tane) 6'8'2021

D o r uie nd P r iP o mien kY (Podet) :

VyltorlnoteniepripomienokkntivrhuVZNuskutotnenddia-

vyltodnotenie pripontienok k ndvrhu vZN tloruienti poslancom dila -

vZN sclrvtilend obecnym zastupitel'stvom v Borskom svtitom Jure dila """''

uznesenim dislo xx/2021.

VZN vyvesen[ nairradnej tabuli obce Borskli Svatliz ']ur dia:

VZNzvereineneittawebovomsidleobceBorskiisviiliJurd[a:

vZN zvesend zuradnei tabule obce Borskli Svatli .lur dfla:

VZN naclobr.ido tiiinnost' tlfiom x'x'2021



V5eobecn e z6vdzn6 nariadenie E' 212021

o urieni..ysky prispevku na iiastodnri rihradu n6kladov v Skols(ich

zariadeniach zriadenfch obcou Borskj' Sviiff Jur

obec Borski Svatlf .Tnr v zmysle z6kona 36911990 zb' o obecnotn zriadeni v zneni

neskorsich predpisov a v zmysle zitkona d. 24512008 z.z. o vychove avzdeli:ani (skolsklf

zitkon), ktoryn, sa dopiia ztrkon d. 59612003 Z.z. o St6tnej spr6ve v Skolstve a Skolskei

samospr6ve v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zitkona (" 41712020' ktorym sa meni a

dopifla zttkon d. 54412010 Z. z.o dot6ci6ch v posob'osti Ministerstva pr6ce, socialnych veci a

rodiny Slovenskei republiky v zneni neskorsich predpisov vyd6va toto vseobecne zitvdznd

nariadenie (d'alej len "VZN").

s1

Predmet [PravY

Tlizmto vZN Obec Borsky Sv[ty Jur ako zriad'ovatel zilkladnei skoly s tnaterskou

Skoloustatrovujevy5kumesadn6lroprispevkuz6konnyclrzlstupcovza:.

a) pobYt diet'at'a v materskej Skole,

b)diastodntiuhradun6kladovnadinnost,Skolskdhoklubu,

c) na diastodnir irhradu n6kladov v Skolskej ied6lni

s2

Prispevok za pobyt diefat'a v materskej Skole

(1) Za pobyt diet'at'a v materskej Skole prisp teva zilkonny zastupca na diastodnil irl]radu

vydavkov materskej Skoly rnesadne na jedno diet'a sumou vo vyske 13,- €'



(2) Prispevok na zdkladerozhodnutia zriad'ovatefa sa neuhr6'dza za diet'a' ktole:

a) m6 jeden rok pred plnenim povinnei Skolskei dochidzky'

b)jeumiestnenevzartadenirraz6kladerozhodrrutiasitdu,

c) m6 preru$enf dochddzku do materskei Skoly na viac ako 30 po sebe lasledujircich

kalendflrnych dni preuk6zatefnym sp$sobom z d6vodu choroby alebo zrodinnych

d6vodov,

d) nedoch6dzalo do materskej Skoly v dase Skolsklfch pr6zdnin alebo z d6vodu prerusenia

prev6dzky rnaterskej Skoly zriad ovatel'om, alebo ziniich zttvaiznych d6vodov; v tychto

pripadoch uhrkdza z[konny z6stupca pomernu dast' prispevku' ktorf urdi riaditefka

Skoly,

e) ak ie zakonny zastupca poberatel'om d6vky v hmotnej n'6dzi a prispevkov k d6vke

v hmotnej nirdzi a predloZi o tom doklad'

(3) fermin asp6sob irhrady: do 10. dria prislusn6ho kalend6rneho mesiaca vhotovosti

z6stupkyni riaditel'ky ZS s MS pre materskf Skolu'

$3

St ottt Y klub deti

(1) Mesadn;f prispevok na diastodnir tihradu n6kladov na dinnosf Skolsk6ho klubu deti na

jedndho Liakaie 6,,- €.

(2) Termin irhrady: mesadne do 10. dfla prisluSn6ho rnesiaca v hotovosti

s4
Skottt 6 jed6leil

Skolska jed6lei poskytuie stravovanie det'om a Ziakom Skoly za uhradu ,6kladov za

n6kup potravin a prispevok na reZijnd n6klady pre deti v materskej Skole a pre Ziakov

zakladnej skoly. vekov6 kategorie deti a Ziakov Skoly sri uveden6 v prilozenej tabufke'

skolska jedalefl poskytuje stravovanie det'om a Ziakom skoly za diastodnir rihradu

ndkladov, ktor6 dotuje 5t6t vo vliske 1,30 € v pripade, Le ztrkonni zdstupcovia spifaltr

podmienky stanoventi 5t6tom, za n6kup potravin pre deti rnaterskej Skoly a pre Tiakov

vychov6vatel'ke SKD.

1)

2)



3)

zikladnej jkoly. Ciastku, ktor6 presahuje uvedenit sumu, thtddza zdkonny zastupca

Ziaka podl'a vekovych kategorii stravnikov v nadvziznosti 1a finandn6 pdsmo' Vekove

kategorie deti a Ziakov Skoly sir uvedend v priloZenej tabul'ke.

skolska jed61efl poskytuje stravovanie zamestnaucom skoly a Skolskych zatiadeni

a inym lyzickyrn osob6m v pripade, ak to umoZfluie kapacita jed6lne' K v;iske irhrady

za stravu sa pripodita cel6 vyska reZijn;ich nakladov Skolskej jed6lne v prepodte na

iedno vyrobene jedlo.

V pripade vsetkych kategorii stravnikov sa vySka irhrady za stravu pohybuje

v itrovni 3. finandneho P6sma'

PodmienkY uhradY PrisPevku:

- prispevok na n6kup potravin podfabodu I a2 aprispevok na reZijni n6klady (0'25€)

uhr(dza zitkonny z6stupca diet'at'a alebo Liaka bezhotovostuou platbou na

potravinovlf tidet SkolY'

6) Metodika organiz6cie stravovania (prihlasovanie, oclhlasovanie zo stravy) a sposob

irhrady prispevkov rodidov budir uverejnen6 v inter,ei smernici ZS s MS Borsky Sviilf

Jur.

4)

s)

Stravnici

5 - 6 rokov

Stravnici

2-5 rokov

Zi,kladnf Skola Obed Prispevok

rodiia

(rELia)

Doticia Prispevok

rodiia spolu

0,25 1,46
Stravnici od 6 - 11 rokov 1,21

1,55
Stravnici od 11 - 15 rokov 1,30 0,25

1,30 0,25
Stravnici 6 - 15 1,30 0,25



Dospeli stravnici Obed Spolu

N6kup

potravin

R6Zia

Za estnanci ZS s MS 1,41 1,7 6 3,,11

Stravnici - ind fYzick6 osobY 1,41 1,7 6 3rl7

ss
Kontroln6 dinnost'

Kontrolu nad dodrZiavanin-r tohto vjeobecne zdvazneho nariadenia vykon5va:

a) hlavn;f kontrol6r obce Borsky Sviity Jur,

b) riaditel'ZS s MS,

c) starosta,

d) urdeni pracovnici obce.

s6

ZAv er e(.n6 usta noven ia

(1) Vseobecr]e zhvazne nariadenie d.2l2o2l o urdeni vfsky prispevku na diastodnf irhradu

n6kladov v Skolskych zariadeniach zriadenych obcou Borsky Sviitli 'Tur bolo schv6len6

uznesenirn d. xxl2021na zasaclnuti obecn6ho zastupitefstva dria x'x' 2021'

(2) Ztroven sa rusi vseobecne ztxaz.ne nariadenie d. 1l2ol7 schv6lene uznesenim oZ

(,.2412017 zo dia g.g.2017 a dodatok d. 1 - vseob ecne z6vizn6 nariadenie (,. 112019 schv6len6

uznesenitn OZ (.7412019 zo dila24'6'2019'

/z-_ /
//n, . L')b 'Z 

e //l''ot' +'
'rr'r/- -. tz.r>s l'/7
Mgr. Anna Kratochvilov6

starosta obce

'-a



@mffiffiffi$i umso
eonsqqf svArf JUR
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Milan eermdk

Na drahach 504

Borskri Svdtri Jur 908 79

;

Ir

Obec Borskf $viitf Jur
Borsk! $vat1i Jur 690
908 79 Borsky $viit5? Jur
Telef6n: 0341777 2121
e-mail : info@borskysvatYj ur. sk

V Borskom Svdtom Jure dfia 16 . jtlla TOZL

nenca obiianske roti zdmeru
kV Svdtri Jur" u o ieho

verein6 preditanie obdano,m na naibliZSom zasadnulf obecn6ho

zastupitel'stva

VdienS pani starostka, pdni poslanci a poslankyne

V zmysle Zikona dislo 369lL99OZb. o obecnom zriadeni 5 3 odst. 2

pism. d, sa my dolupodpisaniobdania obce obraciame na Vds ako na

orgdn verejnej sprdvy miestne a vecne prisluSn6mu zo svojim

podnetom na pre5etrenie a ndsledn6 vydanie dodatodn6ho jasn6ho

NESUHLASNEHO stanoviska v zistovacom konanis trimto projektom

VEC : Otvorenrl ljlt starostke obce a poslancom obecn6ho

OISLO: Reg, znak

REFERENT I LEHOTA UL, PRILOHY

ur-a,E osob*.- 
" 

CF
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uZ rozbehnut6ho podnikatelsk6ho zdmeru firmy Ecobor v intravi16ne

nalej obce na 0zemi b'ivalej tehelne.

VaIa pfsomnost dlslo oc BSJ 354121 vo veci ,,Pldn likviddcie hliniska

v DP Borsk,i Sviitri Jur" je nedostatodne od6vodnend a nevypl'iva

z nejjasn6 nesf hlasn6 stanovisko naSej obce s projektom likvidiicie

hliniska"

Udelom plSnovanej dinnosti podnikania je zavezenie nerovnosti a j6m

po faZbe hliny v objekte miestnej tehelne-hliniska s vyuZitim
privezen,ich inertn'ich stavebnlich odpadov na ndkladnrich autdch za

podmienok vSeobecn6ho dodrZania zdkonov SR podl'a vypracovan6ho
projektu" Domnievame sa ie tento z6mer nespfila zdkladn6 krit6ri6

viacenich prdvnych noriem platn'ich na (zemiSR .

Spracovatelbm tohto z6meru je firma Geosofting, spol" s.r.o"

Solivarski 28, PreSov 080 05, ktord md ku dfiu 24.6.2021dafiovli
nedoptatok cca 40 000 eur a dlh na socidlnom poisteni LL 438,31 eur.

Navrhovatel'zdmeru a budtici vlastnik odpadov firma Ecobor s.r.o.

Micklewiczova 2, Bratislava 811 07 je vo finandnej strate triieb za rok

2020 v sume L253 eur. Mdme za to ie uZ len pisomn6 vypracovanie

tak6hoto projektu firmou, ktord md dlh vodi Stdtnym inStit0ciam SR

vo v'i5ke cca 51 438 eur je ned6veryhodn6 a obdania naiej obce

tak6muto,,pekn6mu projektu" na papieri neuveria.

NaIa obec sa nachddza v 0plne tesnej blfzkosti moin6ho bud0ceho

ukladania stavebn6ho odpadu v hlinisku na parceln'ich dislach

pozemkov 14855 a 1487312, naiblilSie ob'ivan6 domy s( Ien vo

vzdialenosti 50 metrov od pripraven6ho projektu sklddky, ulica Na

drahdch pri tehelni.

M6 sa k ndm navdZat a ndsledne zapracovdvat' buldoz6rmi stavebnf

inertnri odpad spffiajf ci normu - v'ikopovd zemin a t.L7 05 06, zemina
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a karnenivo d" t7 05 04, pochdrdzajrtcazoLeleznidnrich valov, ndsypu
a spodku Zeleznidnej trate ktord sa bude opravovat.

Lenie takdto vfkopovd zemina a kamenivo je pravidelne striekand a

premorend jedovatVm herbicidom Roundup zabijajfcim vletko
zelen6. Tento jed patrf do kateg6rie pesticfdov a od bud0ceho roku
bude zakAzandjeho pouZitie, ktovie predo. Chemick'i herbicidovri
postrek je aj podl'a bezpednostn6ho listu rakovinotvorn'i a priamo

' ohrozuje na Zivote faunu, fl6ru, povrchov6 a spodn6 vody nalej obce"

M62e prlst' k znehodnoteniu pitnrich a vodnrich zdrojov- studni
v nalej obci a pitie takejto vody predstavuje najvddlie riziko. K0panie
sa v takejto vode a polievanie fiou pol'nohospoddrske plodiny prinS5a

, tiei.zdravotn6 riziko s nepredvldatel'nrimi moZnrimi ndsledkami na

, obyvatelbch"

, Nie je vyltiden6 verejn6 ohrozenie moZnrich chor6b obyvatel'stva.

Napriklad herbicid Randup zab{ja vdely a chovaj( ich aj obdania naiej
obce vzdialen6 od sklSdky len 200 metrov. Takdto vdela produkuje
otrdvenf med urdenf ku konzumdcii.

Celd plocha NEIZOLOVANEHO hliniska s uktadan,im odpadom, teda aj

voda s obsiahnutyimi a ndsledne vyplavovanrimi chemikdliamije
podl'a projektu aby tam na ploche nezostdvala, vyspddovand do
jazierka zo spddom 2 stupne. Odtoku vody majd podl'a projektu
napomdhat' aj drendine trubky. Jazierko je umiestnen6 v projekte v
severozdpadnej 6asti a bude cca 30 metrov pod rirovfiou plochy

sklSdky. Je to prirodzenri pitnri zdroj vSetk6ho Ziv6ho v okolf. Jazierko

vykazuje znaky zdkonom chrdnenej prirodnej mokrade"

Pravdepodobne v tejto lokalite pride k likviddcii v5etk6ho zelen6ho

a Ziv6ho, kedte herbicldy sri vyrdban6 k tomuto fiielu nidenia.

Kontrola a kvalita privdZan6ho odpadu je neredlna, ako aj firmou
slubovan6 ,,testovanie" v prfpade pochybnostf. V projekte neboli
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uveden6 ani l'udsk6, ani technick6 pritomn6 zdroje vydlenen6 na
taktito d6leZit( kontrolnri dinnosf. Kto bude na mieste testovat'
privdianf odpad podl'a vyhkiSky dislo 382/20L8 o sklddkovani
odpadov a uskladnenlodpadovej ortuti a zisfovat Ei nameran6
hodnoty ldtok v odpade prekrodili povolen6 limitn6 hodnoty?

lnertn6 stavebn6 odpady ,,je moin d" vyuiivat' na zasypdvanie j6m, ale
NIE TAKE, ktor6 obsahuj0 zivotunebezpednf herbicfd Roundup -
sp6sobujrici rakovinu, kateg6ria pesticfdy a zeminu obsahujricu in6
nezndme chemikdlie (oleje, mazivo, kyseliny, benzin, naftu, herbicidy)
steden6 so ieleznidnrich lokomotfv, vag6nov a podvozkov do
ndsypnfch valov, kto16 ndsledne deid' zemskou pri{ailivos{ou
steienim za desat'rodia do podloZia a zeniiny ZelezniEn6ho valu
zapracoval"

Tento projekt je nutn6 posridit' aj podl'a zdkona t. tgl lzoL} z. z.

o ovzduS[, pretoZe Zivotunebezpedn6 odparovanie chemickrich tdtok
poletujricich v dasticiach molekrit odparovanrich sa do ovzduiia
p6sobenim slnka, tepla a vetra z kontaminovanej zeminy privezenej
na sklddku je pravdepodobn6 a odakdvan6. Nevieme kam ai
prevlSdaj0cijuznri vietor f[kajrici smerom do obce privanie vzduch
s vdfiou chemikiilil ktor6 sri k drichaniu ludivel'mi nebezpeEn6 a ai
iivota ohrozujrice. Kto si toto zoberie na zodpovednost'? po zadati
realizdcie navdZania odpadu uZ bude tento sf kromnri projekt ten
t'aiko zastavitel'nri.

Domnievame sa ze takdto podnikatelskii 6innost navdzania a

ukladania odpadu v nalej lokalite je:

V rozpore so Zdkonom dislo tr /rgg2zb, o iivotnom prostredi, ktorf
chrdni a vfslovne zakazuje nar.uSenie ekosrTst6mu a ekotogickej
stability a ohrozenie iivotn6ho priestoru pre ludf.

V rozpore so Zdkonom o odpadoch d. 79/2Ot5Z. z.
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v rozpore so Zdkonom o ochrane prirody e, s4gl2oo2z. z.

v rozpore so Zdkonom t,. 460/tggzzb. s Ustavou sR dliinok 44

1, KaZdri md prdvo na priazniv6 iivotn6 prostredie

2. KaZdlje povinnf chriinit a zvet'adbvat' iivotn6 prostredie a kuttf rne
dedidstvo

3" NIKTo nesmie nad mieru ustanoven( zdkonom ohrozovat'
a poikodzovat 2ivotn6 prostredie, prfrodn6 zdroje a kuttf rne
pamiatky

V TOZPOTC SO SMERNICOU EURoPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane iivotn6ho prostredia
prostrednictvom trestn6ho prdva MEDZI zAKLADNyvll zAsnDAMt" v
ziiujme dosiahnutia f dinnej ochrany iivotn6ho prostredia je obzvliilt'
potrebn6 zaviest' odrddzajticejiie sankcie za skutky, ktorlimi sa
poSkodzuje zivotn6 prostredie, ktor6 obvykre sp6sobujti alebo m6zu
sp6sobit' podstatnf Skodu na ovzdusivrdtane stratosf6ry, na p6de a
vode a na iivodichoch alebo rastlin6ch, vrdtane ochrany druhov.

Tak6to konanie by sa preto malo v rdmci cel6ho spolodenstva
povazovat' za trestnf iin, pokial'k nemu doslo dmyselne atebo
z hrubej nedbanlivosti.

NaSa obec md realizdciou tak6hoto podnikatel'sk6ho zdmeru v jej
intravildne trpiet' ai do roku zoz7. Jednd sa aj o zvfienri pralnos{
smog z dut, nard5anie statiky domov vibrdciami a otrasmi, ohrozuj(ce
a dennodenn6 kolizne dopravn6 situdcie ktor6 sp6sobia ndktadn6
autd privd2ajilce odpad po hlavnej ceste ulic SNP a ulice Na drahiich
ai do miesta urdenia ukladania odpadu kde budri o6akdvan6
hluEnfmi buldoz6rmi a bagrami. o moinej previidzke strojn6ho
zariadenia bet6novej drtidky obdania obce neboli informovany.

Projektant akosi pozabudol ie po ukondeni realizdcie projektu
vznikne ilil'abina o vel'kosti cca 250 x i.00 metrov o hlbke 10-30
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metrov" Bezzdbradlia di plotu ako zdbrany a takto preventivne
predfs{ moin,im zraneniam. Tento priestor bude z d6vodu pddu

dofiho vel'mi nebezpedn,i. Projekt je zavildzajrici v tom, ie vyrieli
probl6m ce!6ho hliniska, ale rieSi len jeho das{ a to sa v fiom uZ

neuvddza.

V ilzemnom pldne obce je v priamom susedstve sklSdky pldnovand
uistavba rodinn'ich domov. [udbm m6Zu vznikntit' nema16 zdravotn6
probl6my a myslel niekto na tie deti do sa tam budri hrat' priamo na

sklddke s kontaminovanou zeminou? Kto si toto vezme na

zodpovednost??? Kto toto bude potom rieli{? Tam si majti stavat'
domy na5e deti a vnildence? Bude to lokalita HoStdcke zdhumenice,
s pravdepodobne najlacnejSfmi pozemkami v okrese Senica. A v
bud0cnosti moino nepredajnrimi tak ako sa to uZ aj v minulosti stalo
s infmi pozemkarniv na5ej obci.

Samozrejme Ze projekt a jeho rizikit pre obyvatel'stvo so zdravotnej
strdnky nebol riadne preskilmanri prfsluln,im orgdnom, Regiondlnym
0radom verejn6ho zdravotnictva so sidlom v Senici pre 0zemn'i
obvod okresov Senica a Skalica"

Vzhl'adom na nezndmy rozsah chemicky znedistenej ukladanej zeminy
neboli znaleckrimi posudkami vyhiden6 zdravotn6 rizikii pre tloveka
v kontaktne.! z6ne a rizikd Sirenia znedistenia podzemnou vodou.
NajrizikovejSou expozidnou cestou je okrem konzumdcie korefiovej
a listovej zeleniny dopestovanej v lokalite aj pitie podzemnej vody zo

studninaSich obdanov. Zv'i5en6 sri aj potencion6lne rizikd plynilce
s pouZfvanim kontaminovanej vody na sprchovanie, k0panie
v baz6noch naptiSt'anrich zo studni.

Nie je vypracovan6 technologick6 rielenie a plSn pravidelnej
kontroly a skilmania kvality pouZfvanej vody zo studniv obci po

realizdcii projektu.
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Nie je vypracovan'i hydrogeologick'i odbornri posudok o moZnej

kontamindcii povrchov'ich a spodn'ich v6d v obci a okoli, aj z pohladu

smeru pr0denia spodn'ich v6d.

Nie je vypracovanf odbornf posudok o prf denf spodn'fch v6d z

pohladu moinej kontamin6ce rieky Morava"

Neprebehlo postidenie, di sa jednii o vplyve presahujticom Stdtne

hranice SR, ked'Ze nie jezdznam prerokovania navrhovanej dinnosti o

projekte zo susedn'im Stdtom, vzdialen6mu len 6,5 km, podla zdkona

ifslo 24|2OOOZ. z. o posudzovanf vplyvov na Zivotn6 prostredie podl'a

S 40 ods. 1 a ,sa m6Ze jednaf o vplyv prekradujtici aj Stdtna hranice

SR" A podl'a 5 +O ods. 3 md byt projekt bezodkladne posttipen'i

ministerstvu Zivotn6ho prostredia v zmysle 5 5 a zdmer podla E 22

na posudzovanie rninisterstvu Zivotn6ho prostredia SR.

Na5a obec nemd finandn6 prostriedky na opravu prijazdovrich ciest

ktor6 projekt k svojej realizdcii potrebuje. Nebol vypracovanf
posudok ich terajlieho dezoldtneho stavu. UZ teraz sa zavalfuje

kanalizdcia s0beZnd s cestou sltiZiaca na odvod daZdovej vody"

Ako obdania tejto obce mdme zdkonn6 prdvo poZiadat' Vds

o ZAMIETNUTIE takejto formy nebezpedn6ho podnikania v naSej obci

na dkor nds vletkrich, pretoZe Stdtne in5titricie riadne nepresk0mali

moZn6 ohrozenie zdravia a moZn6 z6sadn6 znlienie kvality ndSho

iivota ako aj ndsledn,ich generdcii po n6s.

Konajte aj Vy vo verejnom zdujme n6s vietklich a nebud'te l'ahostajn[

k t6me ochrany Zivotn6ho prostredia.

V podpisovej doloZke tejto pisomnosti obdianskej iniciativy, sri

podpisy obdanov ktori nesrihlasia zo zdmerom ukladania odpadu

v na5ej obci ,,Pl5n likviddcie hliniska v Borskom Svdtom Jure,, ktorou

sa preukazuje nes0hlasn6 stanovisko obdanov zo zdmerom ukladania
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odpadu v nalej obci v zmysle zdkona 8.24/zoo1Z. z" o posudzovanf
vplyvov na Zivotn6 prostredie podlla 5 24 ods. 7,8

Verirn, ie podet obdanov podpfsanrich pod touto obdianskou
iniciatlvou bude dostatodne presveddiv'i a sveddf o tom, ie obdania
naSej obce sa zaujimaj0 o dist6 iivotn6 prostredie v ktorom Zijil aj
z pohl'adu bud0cnosti a vaSe d'al5ie kroky povedfi tieZ k jeho ochrane
v maximdlnej moinej rniere udriania a zvel'adbvania.

Splnomocnenec obdianskej iniciativy

Milan eermdk

Na drahiich 504

Borskri Sviitri Jur 908 79

,lAM



Text:

Dole podpisany Trrrka peter bytom Borskli sviity Jur 736 iiadam o prediZenie n;ijorlnej zmluvy na pozemok v katastri obce

Borskf svbt,i Jur tislo pr:zemku 
.142gg .pozemok uiivam ui cllhiiur dobu podl'a ustanoveni n*jr:mnej zmluvy a preto liadam o

precJlienie . Za kladrrri vybavenie voprecl d'akujem'

21.6.2021 V6eobecndr agenda

Vieobecnd agenda

Predmet: 2iadost' o prendrjonr Pozetnku.

Zn-bat:x Yn.6 .bsz4

Nt tlt-n hi p to"
I

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/resurecord/recordPartHtml?id=14716859
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Ijubomir Macejka, 908 79 Borsky Sviity Jur d. 382

V Borskom Sviitom Jure

oBffiGN*fi Urmmu
BGffiSKV SVAYV JUR

' o.t.\sJ 3031

Obec Borsky Sviity Jur
908 79 Borsky Svtity Jur

Vec
Ziadost' o pren6jom pozemku

Dolu podpisan;f IJubomir Macejka, Liadam o predlZenie n6jomnej zmluvy na pozemok
Ly 1493, parc. d. 6T0lI,ztthradao vymere 529 m2 aparc. d.67012,zdhrada o vymere 532
m2, nachddzq:(oce sa za mojou z6hradou. O tento pozemok sa od r. 1989 pravidelne stardm.
Tento pozemok chcem vyuLivat na pestovanie pofnohospod6rskych plodin.

Za kl.adne vybavenie d'akuj em.

Lubomir Macejka'
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Futbalov'fi klub Borsk{ Sviitf Jur.90879 Borskf Sviiff Jur. okr. Senica

Obec Borsky Sviity Jur
Qbecn6 zastupitel'stvo obce
Borsky Sviity Jur i. 690

Vec: Poskvtnutie do uiivania obecn6 motorov6ho vozidla Lada Niva - Ziadost'

V;fbor Futbalov6ho klubu Borsk;f Svrity Jur Liada obecnd zastupitel'stvo obce Bors[f
Sviity Jur o poskytnutie do dodasn6ho vLivania obecnd osobn6 motorov6 vozidlo Lada Niva,
bielej farby, ktor6 obec uZ po dlh5iu dobu pre svoje potreby nevyuZiva. Futbaloqi klub by
vozidlo vyuLival na ridrZbu hlavnej hracej plochy podas futbalovej sez6ny a to na t'ahanie
prevzdu5ilovacieho valca na tr6vu.

Zakladne vybavenie nalej Ziadosti V6m vopred d'akujeme.

S pozdravom.

Borsky Sviity Jur 09. 08.2021 Lubo5 Ryb6r

predseda FK


