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Z á p i s n i c a 

 

Z tridsiateho zasadnutia zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 02. 12. 2021 o 18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

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

Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. Iveta 

Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová,  Marta Hromkovičová, Dušan Hudec 

Ďalej prítomní:   

 hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

 účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová 

 mzdová účtovníčka, pokladňa Ing. Alena Vachajová  

 matrika, dane, poplatky Bc. Elena Kollová  

 zapisovateľka Martina Sýkorová  

 zasadnutie sa konalo bez prítomnosti verejnosti  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Tridsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila  poverená zástupkyňa Marta 

Hromkovičová z dôvodu upozornenia prokurátora č. Pd 122/21/2205-11 zo dňa 1.12.2021. 

Zapisovateľkou bude Martina Sýkorová. Marta Hromkovičová dala hlasovať o programe 

zasadnutia :  

 

     Uznesenie č. 379/2021 

                  z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 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. Vzdanie sa mandátu starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej    

3. Zvolenie zástupcu starostu obce  

4. Opätovné prerokovanie Uznesenia č.376/2021 - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do 

Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

5. Opätovné prerokovanie Uznesenia č.378/2021 - Doplnenie programu o bod Žiadosť p. 

Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý Ján č. 464 o pridelenie 1 - izbového obecného 

bytu   

6. Záver 
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Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                               

Marta Hromkovičová poprosila o doplnenie bodu programu, o ktorom dala hlasovať.                                                    

                                                     

    Uznesenie č. 380/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce 

Marty Hromkovičovej  – Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla 

tento bod  doplniť za bod č.2 programu rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

doplnenie bodu programu Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce Marty 

Hromkovičovej za bod č.2 programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

  

 

 

 

 

 



3 

 

Marta Hromkovičová  dala hlasovať o ďalšom doplnení programu :                                                      

                                                                                                     

     Uznesenie č. 381/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Poverenie zástupcu starostu obce vykonaním potrebných 

opatrení k zorganizovaniu volieb starostu obce a na podanie žiadosti o vyhlásenie volieb do 

orgánov samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky – Poverená zástupkyňa 

starostu obce Marta Hromkovičová navrhla tento bod  doplniť za bod č.4 programu rokovania 

Obecného zastupiteľstva.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

doplnenie bodu programu Poverenie zástupcu starostu obce vykonaním potrebných opatrení 

k zorganizovaniu volieb starostu obce a na podanie žiadosti o vyhlásenie volieb do orgánov 

samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, za bod č. 4 programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

                         

 

                                                                              

     Uznesenie č. 382/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Zmena rozpočtu č. 3/2021 - Poverená zástupkyňa starostu obce 

Marta Hromkovičová navrhla tento bod doplniť za bod č.7 programu rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

doplnenie bodu programu Zmena rozpočtu č. 3/2021 za bod č.7 programu zasadnutia. 
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 Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

                                                                                                      

Schválenie členov návrhovej komisie  

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 383/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
za členov návrhovej komisie Dušana Hudeca a Mgr. Ľubicu Uhrovú.     

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Schválenie overovateľov zápisnice   
Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:  

                                                                        

      Uznesenie č. 384/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
za overovateľov zápisnice Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Mgr. Branislava Baláža.    
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Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 2 - Vzdanie sa mandátu starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej    

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová informovala, že dňa 22.11.2021 sa p. 

starostka vzdala mandátu starostu obce. Písomné oznámenie starostky obce Mgr. Anny 

Kratochvílovej o vzdaní sa mandátu starostu obce tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.  

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

     Uznesenie č. 385/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 2  Vzdanie sa mandátu starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

7) a)  berie na vedomie písomné oznámenie starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej o vzdaní 

sa mandátu starostu obce podľa § 13a ods.1 písm. c) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

  b)  konštatuje , že v zmysle § 13a ods.2  Zákona č.369/1990 Zb. mandát starostu obce zaniká    

  dňa 22.11.2021 o 24:00 hodine.  

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                     

Bod č. 3 - Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce Marty 

Hromkovičovej    

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová informovala, že na obec prišlo včera 

Upozornenie prokurátora, ktoré podala Marta Hromkovičová na zákonnosť postupu starostky 
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obce Borský Svätý Jur vo sfére obecnej správy pri poverení a v procese odvolávania zástupcu 

starostu obce podľa zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.   

V upozornení prokurátora sa píše, že prišlo k porušeniu § 13 ods. 4 písm. b), písm. e), § 13b 

ods. 1 zákona 369/19 Zb. o obecnom zriadení a § 3 ods.1 , ods.2, ods.4, ods.5, ods.7 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní.  

 

Marta Hromkovičová informovala, že prokurátor sa vyjadril, nakoľko nastala patová situácia 

spôsobená nečinnosťou p. starostky, tak zistil nasledujúci pre posúdenie veci skutkový stav, že 

bolo porušenie zákonnosti v postupe starostky obce s súvislosti s poverením zástupkyne 

starostky obce , poslankyne OZ p. Marty Hromkovičovej o jej písomnom oznámení o vzdaní sa 

výkonu funkcie ako o podaní vo sfére obecnej správy v súlade so zákonom nekonala 

a nerozhodla, i keď v obdobnej veci akceptovala písomné vzdanie sa výkonu funkcie 

zástupkyne starostky Mgr. Ľubici Uhrovej a o tomto bezodkladne rozhodla jej odvolaním 

funkcie.   

 

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová oznámila, že sa opätovne vzdáva 

funkcie zástupcu starostu obce, pretože prejavila svoju vôľu túto funkciu viac nevykonávať a 

teda nemožno človeka nútiť vykonávať niečo, čo vykonávať nechce. Týmto sa opätovne 

vzdáva funkcie zástupcu starostu obce ku dňu 2.12.2012, ktorú podpísala 10.8.2021 ako 

poverenie na zastupovanie starostu obce počas dlhodobej PN starostu obce. Marta 

Hromkovičová prečítala svoje písomné oznámenie vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce, 

ktoré tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.  

 

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

     Uznesenie č. 386/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 3  Doplnenie programu o bod Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie zástupcu 

starostu obce Marty Hromkovičovej   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie 

písomné oznámenie Marty Hromkovičovej o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce  

Borský Svätý Jur ku dňu 02. 12. 2021. 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 4 -  Zvolenie zástupcu starostu obce 

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová informovala, že obec nemôže byť bez  

zástupcu starostu obce, ani bez vedenia obce, a preto navrhla zvoliť za zástupcu starostu obce 

Mgr. Juraja Smolára, ktorý bude plniť úlohy starostu v plnom rozsahu od dňa 03.12.2021.   

 

Poslankyňa Mgr Ľubica Uhrová sa pýtala, že kto povereného zástupcu starostu obce Martu 

Hromkovičovú teraz odvolá. Marta Hromkovičová odpovedala, že pokiaľ v obci nie je štatutár, 

jediný výkonný orgán zostalo Obecné zastupiteľstvo, a jej vzdanie sa môže dať jedinému 

orgánu a to je Obecné zastupiteľstvo a obec nemôže byť bez zástupcu starostu obce. Uznesenia 

sa odovzdajú na Okresnú prokuratúru na preskúmanie. Poslankyňa Mgr. Uhrová sa pýtala, či 

Martu Hromkovičovú neodvolá Obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór reagoval, že to nie je 

v kompetencii Obecného zastupiteľstva.    

 

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

     Uznesenie č. 387/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4  Zvolenie zástupcu starostu obce  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

volí 

zástupcu starostu obce poslanca Mgr. Juraja Smolára, ktorý bude v zmysle § 13b ods. 4 Zákona 

č. 369/1990 Zb.  plniť úlohy starostu v plnom rozsahu odo dňa 03. 12. 2021. 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

  Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Poslanec Mgr. Juraj Smolár sa vyjadril, že prijíma túto voľbu.   

 

 

 

 

 

 

Bod č. 5  Doplnenie programu o bod Poverenie zástupcu starostu obce vykonaním 

potrebných opatrení k zorganizovaniu volieb starostu obce a na podanie žiadosti 

o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 

Marta Hromkovičová informovala, že písala na Ministerstvo vnútra, odbor volieb, či by boli 

schopní zaradiť nás do volieb 19.3.2022, kedy sú určené voľby pre niektoré obce, mohli by nás 

zaradiť , treba zaslať potrebné dokumenty do 8.12.2021 a potom by sa riešili dočasné voľby 

starostu obce a k uvedené je potrebné poverenie zástupcu starostu obce na zorganizovanie 

volieb.    

 

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

    Uznesenie č. 388/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5  Doplnenie programu o bod Poverenie zástupcu starostu obce vykonaním 

potrebných opatrení k zorganizovaniu volieb starostu obce a na podanie žiadosti 

o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

poveruje 

 

zástupcu starostu obce poslanca Mgr. Juraja Smolára vykonaním potrebných opatrení 

k zorganizovaniu volieb starostu obce a na podanie žiadosti o vyhlásenie volieb do orgánov 

samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v zmysle § 181 ods.5) Zákona 

č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.     

 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 6 – Opätovné prerokovanie Uznesenia č.376/2021 - Delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

     Uznesenie č. 389 /2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 – Opätovné prerokovanie Uznesenia č.376/2021 - Delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Borský 

Svätý Jur :  

1. Martu Hromkovičová 

2. Ing. Martina Macejková 

3. Ing. arch. Branislav Blažek 

4. Zuzana Balejová 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                     

K bodu č. 7 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 378/2021- Doplnenie programu o bod 

Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý Ján č.464 o pridelenie 1-izbového 

obecného bytu   

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová informovala, že dané uznesenie 

nebolo podpísané a preto navrhla prijať uznesenie:    
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      Uznesenie č. 390/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 378/2021- Doplnenie programu o bod 

Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý Ján č.464 o pridelenie 1-izbového 

obecného bytu   

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

pridelenie 1-izbového nájomného obecného bytu p. Anne Kadnárovej, bytom Moravský Svätý 

Ján č. 464. 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                     

 

Bod č. 8 -  Doplnenie bodu programu Zmena rozpočtu č. 3/2021  

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová požiadala účtovníčku obce Bc. Máriu  

Fačkovcovú, aby v krátkosti informovala o tejto zmene. Hlavná účtovníčka informovala, že 

vzhľadom k tomu, že starostka odstúpila z funkcie starostu  a v zmysle Zákona č.253/1994 

o platových pomeroch starostov, je obec povinná vyplatiť starostke päťmesačné odstupné a ak 

sa starostke nevyplatí odstupné tento rok, hrozí súdny spor a ak nový poverený zástupca dokáže 

s ňou spísať splátkový kalendár, tak nech sa uvedené posunie do nového roka. Marta 

Hromkovičová reagovala, že keďže sa s touto situáciou nerátalo a nemáme v rozpočte vyčlenené 

peniaze, momentálne finančná situácia nám to neumožňuje, mohlo by prísť so starostkou 

k dohode na splátkovom kalendári.     

 

Hlavný kontrolór sa na uvedené pozeral na situácie z praxe (Rozsudok Krajského súdu Košice 

z r.2020), podľa Zákona č. 188 Zákonníka práce nemá odstupné charakter mzdy a preto sa na 

neho ani nevzťahuje, funkcia starostu je verejná  funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere.    

Z uvedeného vyplýva, že by bolo potrebné prijať uznesenie a stanoviť splátkový kalendár,  

a zároveň je zrejmé, že sa nedá zverifikovať odchodné k platu, preto rozhoduje Obecné 

zastupiteľstvo.   



11 

 

 

Hlavná účtovníčka sa vyjadrila, že OZ môže zmenu schváliť alebo neschváliť. Marta 

Hromkovičová sa pýtala na konkrétnu sumu vyplatenia odchodného a mzdová účtovníčka Ing. 

Alena Vachajová odpovedala, že sa jedná o sumu 15 154, 35 €, je to výška odvodu 

zamestnávateľa, celková cena práce. Hlavný kontrolór navrhuje dohodu na splátkovom 

kalendári,  pokiaľ nebude bývala starostka súhlasiť, nech sa rieši podaním na Okresnú 

prokuratúru.      

 

Hlavná účtovníčka informovala, položka odchodné je zapracovaná v rozpočte, táto položka sa 

nemôže minúť na niečo iné  a ak starostka nebude súhlasiť so splátkovým kalendárom, bude to 

nachystané do rozpočtu 2022. Teraz sa neprijíma, že sa starostke vyplatia financie, upravuje sa 

len v položke rozpočet, keby starostka nepristúpila na splátkový kalendár. Keď bude podpísaný 

splátkový kalendár , spíše sa do 13.12.2021 na zasadnutí OZ ďalšia zmena. Poslanec Dušan 

Hudec sa pýtal, aký je rozdiel v tom, či to schválime teraz alebo nabudúce a  budeme to stále 

tlačiť pred sebou. Hlavná účtovníčka odpovedala, že to nie je o tom, že sa starostke vyplatia 

peniaze, ale aby boli v rozpočte nachystané peniaze.       

 

Zmena rozpočtu č.3/2021 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

 

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

     Uznesenie č. 391/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8 -  Doplnenie bodu programu Zmena rozpočtu č. 3/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č.3/2021. 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Iveta 

Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Peter Vlk 

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 9 – Poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja Smolára na uzatvorenie dohody 

o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke obce Mgr. Anne 

Kratochvílovej      

Poverená zástupkyňa starostu obce Marta Hromkovičová navrhla prijať uznesenie:    

 

     Uznesenie č. 392/2021 

                  z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 12. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 9 – Poverenie zástupcu starostu obce Mgr. Juraja Smolára na uzatvorenie 

dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke obce Mgr. 

Anne Kratochvílovej      

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

poveruje  

zástupcu Mgr. Juraja Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie 

odstupného bývalej starostke obce Mgr. Anne Kratochvílovej v termíne do 12.12.2021.   

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

             

Mgr. Juraj Smolár sa poďakoval za dôveru a bude bojovať,  aby sme sa posunuli vpred a bude 

potrebovať pomoc poslancov.                                                                                      

      

Marta Hromkovičová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie o 18:45 hod.      

 

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

 

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

                                    Marta Hromkovičová   

                                     poverený zástupca starostu obce  

 

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

 

.....................................   ...............................................  
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PRÍLOHY 





Mgr. Anna Kratochvilovd,90B79 Borskf Sviit,i Jur t. 703

Borsky Sviitri Jur, 22.1,1".202I

0bec Borskf Sviitli Jur

908 79 Borskri Svdtri Jur

VEC:

Vzdanie sa manddtu starostu obce

Vzd6vam sa mandiitu starostu obce podl'a 5 13a ods. 1 pism. c Zdkona a. 369/1990 Zb. driom
22,17.2021.

f{** r i, * 
i,/" * /l /"'d* *o "'

u*ixntllt; 22"11- 2fi21

"" ,l it'. ,;,,. : 1. i; I ,;;1;., J
l?*0. znak

i,i)
lllifiil{t:i.lt i ;.i,,i r;rir ili

I .t
) 1{i

fA^,lt:" *.:t*L,r't-,



ou$ffiffi-cf tt*;E 
I

somswY svArf JUR I

ooSrootrtn: 02-12-2U21

'oct" DgJ )Ylolzq

-v.r41a" a Stzbue I

Obecny rirad
Obecn6 zastupiteJlstvo
Borsky Sviity Jur d.690
908 79 Borsky Sviity Jur

Tymto sa opiitovne vzddvam funkcie zdstupcu starostu obce ku dirl2.I2.202L ,

ktoni som podpisala dia 10.08.2021 ako Poverenie na zastupovanie starostu obce
Mgr.Anny Kratochvilovej podas dlhodobej PN.
Nakolko zastdvam ndzor,l,e som sa pisomne,prejavom svojej v6le vzdala funkcie
zdstupcu starostu obce dila 15.10.2021 ku diu L6.L0.2021 a tfto funkciu viac
nevykon6vam,i z dOvodu neakceptovania m6jho vzdania sa pani starostkou a taktieZ
z d6vodu Upozornenia prokurdtora,odoslan6ho obci dila L.l2.202l,ktory zastdva
n6zor,Ze zo zdkona som aj nad alej povereny z6stupca starostky obce ja , aj napriek
m6jmu nesfhlasu,poddvam opdtovne Ozn6menie o vzdani sa funkcie zdstupcu
starostu obce.
Nakolko situScia v naSej obci je dlhodobo nerinosnd, (hlavne z d6vodu nedinnosti
samotnej starostky obce Mgr.Anny Kratochvilovej),ktord sa nakoniec 22.1-1".202L

vzdala svojho mand6tu,no v rozpore so ziikonom nepoverila dal5ieho zdstupcu po

mne napriek tomu,Ze mala na tento rikon vy5e mesiaca dasu,m6m zato,l,e tu pri5lo k
zneuZitiu prdvomoci a funkcie starostu tym,i,e nezabezpedila riadny chod obce a
ridelovo a zdmerne nikoho dalSieho nepoverila zastupovanim napriek m6jmu vzdaniu
sa funkcie,do povaZujem z jej fiedajlej pozicie Statut6ra za nepripustn6.I ked z6kon

369/l-990, O obecnom zriadeni a SprSvny poriadok(..7L1L967 jej ukladajri
povinnosti,ktor6 m6 Statut6r plnit', tieto neplnila a sp6sobila tfm v obci patovri
situdciu.
Tento stav som komunikovala okrem in6ho aj s Ministerstvom vnftra,sekciou
verejnej spr6vy,kde mi potvrdili,Ze akt poverenia ako aj vzdania sa funkcie zdstupcu

starostu by mal plynrit'Iogicky z obojstrann6ho aktu a nie z jednostrann6ho

prikazovacieho od starostu smerom k poslancovi.Nie je predsa moZn6 nikoho proti

svoj ej v6li poverit',ani ho nritit' vykondvat' niedo,do vykondvat' nechce.

M6m zato,i,enftenim poslanca vykon6vat'proti jeho v6li trito funkciu,napriek
pisomn6mu vzdaniu ri , by bolo poruSenim jeho Ustavndho pr6va d1.2,ods.3 ,ktory
hovori,Ze ,,kaidy mOZe konat',io nie je zdkonom zakdzanl,a nikoho nemoZno

nritit',aby konal niedo,do zSkon neukladS" - teda nikde zdkon strikne neuv6dza,Ze

funkcia zdstupcu starostu je neodvolatelinS,aj ked sa poslanec s6m vzdd a prejavi

ZNAMENIE

Marta Hromkovidovd , Vystranklr 688 , Borsky Svdtlr Jur . 908 79



svoju v6lu trito funkciu viac nevykon6vat'.Nie je podta m[a sprdvne,aby bol v tomto
pripade poslanec nepriamo nfteny poloZit'manddt poslanca,aby sa mohol zbavit'
funkcie zdstupcu.Treba brat'podJia mfla v fvahu,Ze manddt dostal poslanec od
obdanov,nie od starostu...
Vzhlladom na uveden6,a na situdciu,kedy obec nem6 starostu obce ,predklad6m svoje
vzdanie sa - t.d. jedin6mu orgAnu tejto obce - Obecn6mu zastupitellstvu.

Dakujem za pochopenie.

Marta Hromkbvidovd

V Borskom Svdtom Jure dia 2.L2.202L


