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Z á p i s n i c a 

 

Z tridsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 24. 01. 2022 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. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Ľubica 

Uhrová,  Dušan Hudec 

Ospravedlnený: Mgr. Branislav Baláž 

Ďalej prítomní:   

− hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

− zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Tridsiate druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Mgr. Juraj 

Smolár (ďalej len „ zástupca starostu “). Zástupca starostu oznámil, že je prítomných osem 

poslancov, ospravedlnil sa Mgr. Branislav Baláž. Zapisovateľkou bude Martina Sýkorová. 

Zástupca starostu dal hlasovať o programe zasadnutia :  

 

     Uznesenie č. 414/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

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. Návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov – štatút obce 

5. Upozornenie prokurátora Pd 152/20/2205-2 - prerokovanie  

6. Zmena rozpočtu č.1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.1/2022 

7. Žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie 3-izbového nájomného bytu  

8. Predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie Hliník  

9. Zrušenie Uznesenia č.392/2021 – poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja Smolára na 

uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke    

10. Schválenie nákupu novej výpočtovej techniky  

11. Rôzne  

12. Záver   
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Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                       

 

 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 415/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Martu Hromkovičovú a Petra Vlka. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Schválenie overovateľov zápisnice   

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

      Uznesenie č. 416/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubicu Uhrovú a Dušana Hudeca.      

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                             

 

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

zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

Zástupca starostu informoval, že kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 19.01.2022.  

 

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

a 123/1 – v evidencii 

 

Uznesenie č. 365/2021 - Zámer predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – motorové 

vozidlá - - zrušené   

Predmetné uznesenie bolo zrušené na zasadnutí OZ dňa 13.12.2021.    

 

Uznesenie č. 367/2021 -  Program rokovania obecného zastupiteľstva – splnené   

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 02. 11. 2021 v nasledovnom znení: 

13. Otvorenie  

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

obecného zastupiteľstva 

15. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce   

16.  Zmena rozpočtu č.3/2021  

17.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

18. Rôzne  

19. Záver   
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Uznesenie č. 368/2021 - Doplnenie programu o bod Žiadosť Atletického klubu o podieľaní 

sa obce Borský Svätý Jur na spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri Futbalovom 

ihrisku –  splnené 

 

Uznesenie č. 369/2021 - Doplnenie programu o bod Správa nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky – splnené   

 

Uznesenie č. 371/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie – splnené                       

        

Uznesenie č. 372/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice – splnené   

    

Uznesenie č. 373/2021 - Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  - splnené   

 
Uznesenie č. 374/2021 -  Doplnenie programu o bod Žiadosť Atletického klubu o podieľaní 

sa obce Borský Svätý Jur na spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri futbalovom 

ihrisku – splnené  

 

Uznesenie č. 377/2021 - Doplnenie programu o bod Správa nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky – splnené  

 

Uznesenie č. 392/2021 -  Poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja Smolára na uzatvorenie 

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

Kratochvílovej -  v evidencii       

 

Uznesenie č. 393/2021 -  Program rokovania obecného zastupiteľstva – splnené   

 

Uznesenie č. 394/2021 - Doplnenie programu o bod Zrušenie uznesenia č. 365/2021 - Zámer 

predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – motorové vozidlá za bod č. 8 - splnené     

 

Uznesenie č. 395/2021 - Doplnenie programu o bod Čestné vyhlásenie zástupcu starostu 

obce o vzdanie sa platu za bod č. 9 - splnené  

 

Uznesenie č. 396/2021 - Doplnenie programu o bod Rôzne za bod č. 10 - splnené 

 

Uznesenie č. 397/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie- splnené  

 

Uznesenie č. 398/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice - splnené   

 

Uznesenie č. 399/2021 – Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva - splnené 

 

 

Uznesenie č. 400/2021 - Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

a)  schválilo Rozpočet pre rok 2022.     

b)  zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu pre rok 2022.     

c)  zobralo na vedomie Rozpočet pre rok 2023 a 2024.     

                                                                                               

Rozpočet na roky 2022 – 2024 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce 

dňa 17.12.2021. V zákonnej lehote neboli zaslané k uvedenému návrhu žiadne pripomienky.  
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Uznesenie č. 401/2021 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. 

polrok 2022 – splnené 

 

Uznesenie č. 402/2021 - Návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra - kontrola 

dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťažbe a predaji dreva - splnené   

 
Uznesenie č. 403/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 367/2021 - splnené 

                                                                                    

Uznesenie č. 404/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 368/2021 - splnené 

 

Uznesenie č. 405/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 369/2021- splnené 

                                                                                           

Uznesenie č. 406/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 371/2021 - splnené 

                                                                                    

Uznesenie č. 407/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 372/2021 - splnené 

                                                            

Uznesenie č. 408/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 373/2021 - splnené 

                                                             

Uznesenie č. 409/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 374/2021  – splnené   

 

Uznesenie č. 410/2021 - Opätovné prerokovanie Uznesenia č. 377/2021 - splnené  

 

Uznesenie č. 411/2021 - Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022 - splnené 

 

Uznesenie č. 412/2021 - Doplnený bod programu  Zrušenie uznesenia č. 365/2021 - Zámer 

predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – motorové vozidlá - splnené     

 

Uznesenie č. 413/2021 - Doplnený bod programu  Čestné vyhlásenie zástupcu starostu obce 

o vzdanie sa platu - splnené 

 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

       

  Uznesenie č. 417/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

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, č. 392/2021. 
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Hlasovanie:                

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

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

zastupiteľstva  - názory a podnety obyvateľov obce   

Zástupca starostu informoval, že v tomto bode nemáme nič na prerokovanie.  

 

Bod č. 4 -  Návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov – štatút obce 

Zástupca starostu udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý v krátkosti predstavil svoju 

správu. Hlavný kontrolór obce informoval, že z celkovo 15 kontrolných zistení v štatúte obce, 

8 kontrolných zistení nebolo v súlade splatnou legislatívou už v dobe schvaľovania štatútu obce 

v r.2015.  Hlavný kontrolór konštatoval, že je nutné vypracovať zmenu štatútu obce alebo nový 

štatút obce v súlade s platnou legislatívou a odporúča vydať interný predpis, ktorý by zjednotil 

systém a pravidlá pre tvorbu noriem. Obdržal vyjadrenie od zástupcu starostu, že nemá 

pripomienky a je skonštatované  , že treba prerobiť štatút obce.  Termín na nápravu zistených 

nedostatkov je do 31.1.2022 a predložiť hlavnému kontrolórovi správu do 1.3.2022. Návrh 

predmetnej správy hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.      

 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

 

     Uznesenie č. 418/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4  Návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov – štatút 

obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

berie na vedomie  

 

správu z kontroly hlavného kontrolóra obce z kontroly interných predpisov – Štatút obce Borský 

Svätý Jur. 
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Hlasovanie:  

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 5 - Upozornenie prokurátora Pd 152/20/2205-2 - prerokovanie  

Zástupca starostu v krátkosti informoval o predmetnom upozornení prokurátora z Okresnej 

prokuratúry Senica, ktoré bolo zaslané poslancom. Zástupca starostu informoval, že sa vypracuje 

nový štatút obce podľa zákona a intencií stanovených prokurátorom. Hlavný kontrolór informoval, 

že poslal hrubý náčrt prepracovaného štatútu obce, niektoré veci treba ešte doplniť, do jedného 

mesiaca by sa mohol stihnúť vydať nový štatút obce. Poslanec Peter Vlk doplnil, že v štatúte obce 

nesmú byť citované zákony, ale len odvolávania sa na zákon,  pri každej zmene by sa musel robiť 

nový štatút obce. Predmetné upozornenie prokurátora tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.   

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

  Uznesenie č. 419/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5  Upozornenie prokurátora Pd 152/20/2205-2 - prerokovanie  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 152/20/2205-

2  zo dňa 27.12.2021 na porušenie dotknutých ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov,  ďalej zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,  

ku ktorému došlo prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 12/2015, 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2015, ktorým bol schválený Štatút obce Borský 

Svätý Jur a tento nadobudol účinnosť dňa 23.02.2015.    

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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vyhovuje upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 152/20/2205-2  zo dňa 

27.12.2021 proti Uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 12/2015, prijatému 

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2015, ktorým bol schválený Štatút obce Borský 

Svätý Jure a ukladá obecnému úradu pripraviť Návrh Štatútu obce Borský Svätý Jur tak, aby tento 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure spolu so zrušením Uznesenia Obecného 

zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 12/2015 zo dňa 23.02.2015 schválilo najneskôr do 

07.03.2022. 

                                                                                             

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 6 -Zmena rozpočtu č.1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu 

č.1/2022 

Zástupca starostu informoval túto zmenu dostali poslanci do pošty, prebrali sme aj na pracovnej 

porade. O slovo sa prihlásil poslanec Mgr. Jozef Baláž s otázkou, či bude zmena rozpočtu aj 

v marci, keď budú navýšené peniaze z výnosu z daní. Zástupca starostu odpovedal, že bude, 

konzultoval to s účtovníčkou. Zástupca starostu požiadal hlavného kontrolóra o predstavenie 

jeho správy, ktorý v krátkosti informoval a odporúča predkladanú zmenu rozpočtu poslancom 

schváliť. Zmena rozpočtu č.1/2022 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice a správa hlavného kontrolóra 

k zmene rozpočtu tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.    

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

      

   Uznesenie č. 420/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6  Zmena rozpočtu č.1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu 

č.1/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

                                                                schvaľuje  

                                                    Zmenu rozpočtu č.1/2022      
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 Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

berie na vedomie  Správu hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.1/2022 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Bod č. 7 - Žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie 3-izbového nájomného bytu  

Zástupca starostu informoval, že daná žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov. Menovaná 

predložila všetky potrebné dokumenty k svojej žiadosti, jedná sa o byt v bytovom dome č. 790, 

menovaná  nahlásila štyri osoby.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

     

       Uznesenie č. 421/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7  Žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie 3-izbového nájomného bytu  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje  

pridelenie 3 - izbového nájomného obecného bytu č. D2 na 2.nadzemnom podlaží domu súpisné 

číslo 790 v Borskom Svätom Jure žiadateľke Monike Kunštekovej, bytom Borský Svätý Jur č. 

790. 
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Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

        

Bod č. 8 - Predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie Hliník BSJ  

Zástupca starostu informoval, že daná žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov. Toto 

Občianske združenie poslalo dodatok k zmluve o spolupráci, žiadajú OZ o schválenie predĺženia 

nájmu od 1.2.2022 do 31.12.2023. Zástupca starostu informoval, že zmluva by sa uzatvorila na 

dobu určitú.  

 

Poslanec Peter Vlk sa pýtal, či bola už zmluva vypracovaná. Zástupca starostu odpovedal, že 

zatiaľ nie, bude vecou rokovania s Občianskym združením BSJ Hliník, do zmluvy budú 

zapracované podmienky poslancov. Poslanec informoval, že zatiaľ sme neobdržali výsledky 

hospodárenia tohto združenia, a ak by chceli spevnenie brehov pomocou drevených mólov, čo 

neodporúča, už by sa jednalo o drobnú stavbu, odporúča vysadiť dreviny na spevnenie brehov. 

Zároveň poslanec odporúča združeniu, aby si zobrali aj jazero za tehelňou. Poslankyňa Mgr. 

Ľubica Uhrová reagovala, že v pôvodnej zmluve sú riešené stavebné úpravy, ktoré môžu 

vykonávať len so súhlasom obce,  pýtala sa , či bude vypracovaná nová zmluva. Zástupca 

starostu odpovedal, že v zmluve sa zmení dátum a podmienky poslancov, upraví sa, čo je nad 

rámec. Poslankyňa Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že akékoľvek prerábky, vystužovanie 

svahov podliehajú drobnej stavbe, bolo by vhodné, aby združenie predložilo návrh aktivít, 

a dezoláciu brehov , biotopu spôsobil manžel bývalej starostky. Zástupca starostu reagoval, že 

požiadame združenie o štatistiku. 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 422/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8  Predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie Hliník BSJ  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje  

predĺženie Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Obcou Borský Svätý Jur, Borský Svätý Jur č. 

690  a Občianskym združením Hliník BSJ, Borský Svätý Jur  č.260 na obdobie dvoch rokov 

s účinnosťou od 1.2.2022 do 31.12.2023.   
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Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

   

 

 

Bod č. 9 - Zrušenie Uznesenia č.392/2021 – poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja 

Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej 

starostke    

Zástupca starostu informoval, že na decembrovej pracovnej porade sme sa dohodli, že odstupné 

bývalej starostke vyplatíme ešte v r.2021, tak sa aj stalo, preto uvedené uznesenie stratilo 

význam a zrušíme ho.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

 

 

   Uznesenie č. 423/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

K bodu č. 9  Zrušenie Uznesenia č.392/2021 – poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja 

Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného 

bývalej starostke    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

ruší   

Uznesenie č.392/2021 zo dňa 02.12.2021 a to poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja Smolára na 

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

Anne Kratochvílovej v termíne do 12.12.2021. 
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Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

       

Bod č. 10 – Schválenie nákupu novej výpočtovej techniky                                                                           

Zástupca starostu informoval, že sa jedná o nákup 2 ks notebooku a 3 ks pevných počítačov, obec 

má zmluvu so spoločnosťou DEUS z r. 2015, ktorá poskytla 5 ks počítačov,  hardvérovo však tieto 

PC nevylepšovali, poslali oznámenie, že za poplatok 100€ nám prenechajú pôvodnú techniku, na 

túto ponuku sme preto nereflektovali. Technici z D-comu poskytli minimálne parametre PC na 

fungovanie programov a doporučili zakúpiť aj Office balík s antivírusom. Obec oslovila 3 

výpočtové spoločnosti, najnižšiu cenovú ponuku predložili RS Computer s.r.o., ktorej ponuka 

zahŕňa klávesnicu aj myš, firma zabezpečí inštaláciu aj servis, v registri právnických osôb 

a v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne  neboli zistené žiadne nedostatky, s danou firmou bude 

podpísaná zmluva v zmysle zákona.            

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

     Uznesenie č. 424/2022 

                  z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 24. 01. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 10  Schválenie nákupu novej výpočtovej techniky 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje   

nákup novej výpočtovej techniky pre Obecný úrad Borský Svätý Jur v sume do 5 000 € s DPH.    

                                                                                        

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Juraj Smolár , Mgr. Jozef Baláž ,Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová , Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter 

Vlk  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Branislav Baláž              

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 12 - Rôzne  

Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová 

• pýtala sa, či sme postúpili vo výbere právnika 

• zástupca starostu odpovedal, že plánujeme začať proces s novým  právnikom 

Poslanec Dušan Hudec 

• informoval sa na územný plán, v akom je štádiu 

• zástupca starostu odpovedal, že do stredy tohto týždňa ukončí Ing. arch. Vámoš grafickú 

časť, prepošle na obec, následne sa prepošle poslancom, po odkontrolovaní prepošle p. 

Vámoš p. Cukorovej, ktorá pošle všetkým dotknutým inštitúciám podklady na 

vyjadrenie, stanoví sa termín verejného stretnutia v rámci opatrení, ak sa stihne možno do 

zasadnutia OZ dňa 7.3.2022, musíme počkať na vyjadrenie inštitúcií     

Poslankyňa Marta Hromkovičová 

• pýtala sa na Wifi pre Teba, či nám prišli peniaze 

• zástupca starostu so zapisovateľkou odpovedali, že peniaze prišli na obec, bolo tam 

krátenie 25 %  

• poslankyňa navrhla vyvodiť dôsledky bývalej starostke, nakoľko pochybila, vybrala 

z troch uchádzačov druhého najlacnejšieho uchádzača 

• zástupca starostu odpovedal, že prezistí u účtovníčky presnú sumu a zašle poslancom, 

následne urobíme výstup a na najbližšej pracovnej porade sa prerokuje a navrhnú sa 

opatrenia 

Občan p. Horváth Ladislav 

• pýtal sa, ako to vyzerá s kanalizáciou a zároveň sa pýtal na žiadosť p. Hromkoviča 

z minulého roka na vysporiadanie pozemkov  

• zástupca starostu sa vyjadril, že doteraz sa riešili kanalizácie pre obce nad 2000 

obyvateľov, k uvedenému budeme ešte rokovať a zaoberať sa projektom, s poslancami 

sú najprv za čističku, máme informácie od odborníkov, že je vyšší predpoklad na 

získanie financií na kanalizáciu 

• poslanec Dušan Hudec reagoval, že brať do úvahy osady Tomky, Húšky, pri čističke je  

vyššia pravdepodobnosť na získanie financií na úver 

• poslanec Peter Vlk reagoval, že túto vec sme riešili už pred dvoma rokmi, boli sme pred 

začatím projektu, zastavilo sa v určitom bode, musíme znova rozbehnúť tento projekt 

• poslankyňa Marta Hromkovičová doplnila, že na dotáciu potrebujeme min. 5% 

spoluúčasť a momentálne nie sú financie  
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• zástupca starostu sa vyjadril k podanej žiadosti p. Hromkoviča, že sa ňou budeme 

zaoberať v najbližšom období a poslankyňa Marta Hromkovičová ešte doplnila , že 

žiadosť čítala, jedná sa o veľa podielov, veľa parciel, nie je to bežná zámena, je to na 

dlhšie rokovanie, musíme mať nastavené cenové podmienky za kúpu a predaj pozemkov. 

Zástupca starostu doplnil, že budeme sa komplexne zaoberať žiadosťami, aby sme 

žiadateľom dali adekvátnu odpoveď. 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Olšovská 

• pýtala sa na ich podanú žiadosť školy 

• zástupca starostu odpovedal, že bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí OZ, nakoľko 

nevieme aké financie prídu na obec 

• p. riaditeľka reagovala, že sa jedná o peniaze určené na tento rok z výnosu daní 180 000 

€, či obec vie, koľko dostane financií na originálne kompetencie. Zástupca starostu 

reagovala, účtovníčka by už mala vedieť a navyšovala financie v rozpočte. P. riaditeľka  

reagovala, že obec dostane na rok 195 000 €, škole bolo určených o 15 000 € menej, na 

dofinancovanie dostane obec v marci 43 000 € , čo je tiež v tom určitý podiel pre ZŠ, na  

originálne kompetencie bolo žiadané 12 000 € , to je základ, a na hygienu, 

dezinfekciu,  herbicídne žiariče nežiadala škola financie, majú osobné náklady, odkiaľ 

má škola financovať prevádzku školy, žiadajú 12 000 € na navýšenie energií a mzdové 

osobné náklady, pýtala sa, akým spôsobom bola napočítaná výška 180 000 €, pre školu je 

to málo, sú potrebné nové radiátory, v škôlke nie sú v poriadku podlahy, z čoho odmeniť 

kuchárky , dostávajú len minimálnu mzdu, detské ihrisko – oddychová zóna sa nedá 

financovať z prenesených kompetencií, škola má na originálne kompetencie málo peňazí, 

obec napočítala o 15 000 € menej. 

• poslankyňa Marta Hromkovičová sa pýtala, či bolo uvedené konzultované s účtovníčkou, 

či vedela v tom čase, aký bude výnos. P. riaditeľka odpovedala, že áno, no nevie, či 

vedela účtovníčka o výške výnosu. 

• ďalej sa p. riaditeľka pýtala, čo bude robiť obec s peniazmi na originálne kompetencie.  

• Zástupca starostu odpovedal, že účtovníčka obce obdržala žiadosť, postúpil ju 

účtovníčke, chceli by zvolať stretnutie do ZŠ na vysvetlenie jednotlivých vecí.     

• p. riaditeľka reagovala, že ak by tu nebola škola, škôlka, školský klub, jedáleň, dostane 

obec o 195 000 € menej a o to menej peňazí , ktoré prídu v marci, škola dostáva zhruba 

40 % z objemu peňazí   

• zástupca starostu reagoval, že obec dostala peniaze a presúva ich na účet školy 

automaticky, obec prispela financiami na kanalizáciu, na rekonštrukciu telocvične. P. 

riaditeľka reagovala, že to je povinnosť obce, škola obhospodaruje a zveľaďuje budovy 
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obce, čo sa týka kanalizácie, škola bola vytápaná vodou z obecnej komunikácie, škola 

riešila obecný problém. Zástupca sa vyjadril, že odvodnenie sa rieši už roky, je to otázka 

na odborníkov.  

• hlavný kontrolór sa pýtal p. riaditeľky, ako technicky prepočítavajú z podielových daní, 

či automaticky 40 %. P. riaditeľka odpovedala, že neprepočítava automaticky 40 %, 

podľa tabuľky prognózy vývoja daní na r.2022, nariadenie vlády 668, každé zariadenie 

má svoj koeficient, podľa koeficientu na tento rok je to 98,64, a v tabuľke prognózy daní  

je už prepočítaný počet žiakov svojimi koeficientami. Hlavný kontrolór reagoval, že 

rozpočet obce je solidárny, 5% od štátu má obec dávať dôchodcom, 5% obec neodovzdá 

týmto občanom, technicky škola nemusí dostať 40% z rozpočtu, je to na rozhodnutí  

Obecného zastupiteľstva. P. riaditeľka reagovala, že OZ by malo zvážiť reálne potreby 

školy, osobné náklady a prevádzkové náklady. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že nie je 

pravidlo, že škola musí dostať 40 %, nie všetko je povinnosť a nárokovateľnosť, systéme 

je solidárny, z podielových daní musí obec vyjsť pre všetkých. P. riaditeľka reagovala, že 

obec dostane 180 000 € na rok + 30 000 €, škola chce základný balík, ktorý obec dostane. 

Hlavný kontrolór sa pýtal, prečo sa nepočítalo v tomto rozpočte s navýšením,  on dával 

len stanovisko a zhodnotenie k rozpočtu.  Zástupca starostu reagoval, že obec navrhla 

a schválili to poslanci OZ.  

• poslanec Mgr. Jozef Baláž sa vyjadril, že od r. 2006 škola nikdy nedostala 40%, dostali 

max. 22 - 29% , až keď pohrozili kontrolou NKÚ , dostávali viac, zhruba sa pohybovalo 

okolo 34 %, škola nežiada nič nad rámec, ak by OZ schválilo len 160 000 €, tak by sa 

musela zrušiť jedna trieda MŠ.  

• hlavný kontrolór reagoval, že chcel len vysvetliť technický prepočet, celý rozpočet je 

solidárny, robí sa pre celú obec, pre dôchodcov, aj pre iné organizácie 

• p. riaditeľka sa pýtala, prečo nedostala informáciu, aký je súčasný stav a že bude 

stretnutie. Zástupca starostu odpovedal, že ešte nie je spracovaná informácia od 

účtovníčky k finančným tokom, aj po minulé roky, po spracovaní bude stretnutie 

• poslanec Mgr. Jozef Baláž oboznámil so systémom financovania školy, že peniaze na 

originálne kompetencie idú z Ministerstva vnútra,  peniaze pre školu prenesené 

kompetencie z Ministerstva školstva, mala byť p. riaditeľka oslovená. Zástupca starostu 

reagoval, že potrebuje k stretnutiu podklady pre ujasnenie, aké sú financie z Ministerstva 

vnútra a školstva 

• poslanci sa dotazovali, kedy bola podaná žiadosť a p. riaditeľka reagovala, že prvotnú 

žiadosť poslala v 11/2021, pri zmene rozpočtu zistila, že tam nie je zahrnutá škola, preto 

poslala znova žiadosť, od r. 2005 musela bojovať za financie pre školu,  škola musí 
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zaplatiť výplaty, energie, zakúpiť čistiace prostriedky. Už v januári musela škola uhradiť 

dofinancovanie plynu vyše 4 000 € , ďalej sú tu náklady na dezinfekciu jedálne  

• poslanec Mgr. Jozef Baláž reagoval, že si treba k uvedenému sadnúť, školu nie je možné 

odsunúť, p. riaditeľka vysvetlila situáciu v škole,  mala byť oboznámená so situáciou, 

treba spolupracovať, vydržia do marca, keď obec dostane financie pre školu , treba škole 

vyplatiť, čo jej patrí, čo obec dostane od štátu a potom dávať peniaze ďalej, z vlastných 

financií nedáva obec škole nič.  

• zástupca starostu sa vyjadril, že zmenou rozpočtu sa nič neuťalo, chce si len prezistiť 

okolnosti a veci, dal pokyny účtovníčke, chce mať prehľad, ak bude výsledok, dohodne 

sa stretnutie, je záujem obce uvedené riešiť a dať do poriadku, nie je tu kompetentná 

osoba, aby sa mohla k uvedenému vyjadriť. 

• poslankyňa Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že si treba uvedené odkomunikovať, 

vyjasniť si uvedené a spolupracovať navzájom  

• p. riaditeľka reagovala, že je jej divné, že už dvakrát upozornila svojou žiadosťou 

a nedostalo sa jej reakcie  

• zástupca starostu zhrnul, že si chce len prezistiť informácie, netvrdí, že škola nie je 

v popredí záujmu, len riešime veľa prioritných vecí, nedalo sa do úzadia, kompetentná 

osoba dostala úlohu, ktorú zatiaľ nesplnila, nakoľko je tiež veľmi zaneprázdnená prácou  

Zástupca starostu informoval:  

1. Kolaudácia Hasičskej zbrojnice  

a) Stretnutie so stavebným dozorom Jánom Burianom – ohľadom rekonštrukcie hasičskej 

zbrojnice + reklamácia vykonaných prác (zle osadené vnútorné dvere, zatekajúci roh 

vonkajšej steny, zle osadenie sadrokartónu okien velux). Reklamácia bola zaslaná spol. 

Fondstav, 

b) Konzultácia s Ľubomírom Buchtom – požiarny technik obce. Bola riešená požiarna časť 

hasičskej zbrojnice (doplnenie 2ks hasiacich prístrojov, únikové východy, požiarne 

dvere), 

c) Konzultácia s Ing. Michalom Nagym – projektant ohľadom zákresu skutočného 

vyhotovenia stavby pred kolaudáciou. Dopracovanie projektu bude stáť 1.500,-eur. 

d) Bola podaná žiadosť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva – vyjadrenie ku 

kolaudácii. 

2. Boli riešené revízie na – plyn, elektrinu, hasiace prístroje a hydranty, detské ihriská.  

3. Bolo vykonané školenie BOZP všetkých zamestnancov aj dohodárov. 

4. Bolo vykonané stretnutie s Ing. Borisom Gaalom spol. osobný údaj - ohľadom bezpečnosti   

     a GDPR. 

5. Bol vykonaný telefonický hovor s Ing. Rudolfom Otrísalom ohľadom dokumentov CO.  

6. Bolo vykonané stretnutie s Ing. Arch. Jozefom Jurekom zo Západoslovenskej distribučnej  

     spoločnosti ohľadom rekonštrukcie vzdušného vedenia ul. Na Drahách.  

7. Bolo vykonané stretnutie s Ing. Jurajom Galbavým – lesný hospodár – ohľadom žiadostí   

    o výrub stromov.  
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8. Bolo vykonané stretnutie s Janou Sobotovou z Prima banky Slovensko, a. s. – ohľadom  

    možného úveru pre obec na financovanie spoluúčasti na projektoch.  

9. Bol začatý proces na výberové konanie na drobný stavebný odpad. 

10. Bolo vybavených 5 žiadostí o Drobnú stavbu.  

11. Boli riešené cenové ponuky na novú výpočtovú techniku.  

12. Bolo zdemontované vianočné osvetlenia, zbieranie odpadu v lese, upratovanie zberného  

      miesta. 

13. Bolo zrealizované očipovanie popolníc spol. FCC . 

14. Bolo opravené a spojazdnené vozidlo Piagio.  

15. Bolo podané oznámenie na políciu ohľadom poškodenia plotu a krádeže železa zo zberného  

      miesta.    

16. Prišla na obce odpoveď z Ministerstva vnútra – do plánovaných dočasných volieb 19.3.2022  

      naša obec zaradená nebude a budú riadne voľby v novembri 2022 

17. Vyšlo v Zákone o eGovernmente, že občianske združenia majú komunikovať s obcou  

      elektronicky, odpoveď bude zaslaná elektronicky. Osobné žiadosti budeme žiadať  

      elektronicky v zmysle zákona, bolo zistené, že niektorým občianskym združeniam chýba 

      štatutár.  

 

Hlavný kontrolór doplnil informáciu, že tým, že si občianske združenia nespĺňajú povinnosť 

v zmysle zákona o eGovernmente, poškodzujú obec. 

        

Zástupca starostu obce Mgr. Juraj Smolár poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 20:05 hod.      

 

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

 

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

                                    Mgr. Juraj Smolár   

                                     zástupca starostu obce  

 

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

 

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



Prezenind listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sv5tom Jure

konan6ho 24. janfira 2022 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

Mgr. Juraj Smoldr - zristupca starostu obce

Mgr. Branislav BaliiZ

Mgr. JozefBal6Z

Marta Hromkovidov6

Du3an Hudec

Mgr. Zuzana Obemauerov6

Mgr. Lubica Uhrov6

Peter Vlk

Bc. Iveta Kollarove

Mgr. Rastislav Droppa - hlavni kontrol6r obce

MartinaSjkorovri zapisovatel'ka

Hostia:

{_
)

,,. I r

Meno a oriezvisko

L, yqlt?tt
-!.,.7..(tlt*.,,,i. 

. .. .

t<. Whi,^

[:..t'rj--l
{.\rtitOl ?oZ&lR+

9lttrp- trl[te

Meno a priezvisko Podpis



octi ssl- Ni{wh sprdvy z konrolY

V srilade s S .18d zdkona E. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z. n. p., podlh Z6kladnfch pravidiel

m"t ofruf A*orti, a to ustanovenia S 20 - 27 zikot:E- E. 35712OLS Z. z. o finanEnej kontrole a'audite

;; ;"* a doplneni niektorfch zikonov, vykonaL 
:

U povinnej osoby: Obec Bors(i Svltf Jur.

V obecnom rirade: Bors\i Svfitf Jur 690.

V termine od, od, 27.7.2021 do t7 -t.2022-
Kontrolu: Intern6 predpisy - Statrrit obce Bors\i lvef Jur

CieI kontroly: kontroli zikonnosti a aktuiilnosti Statftu obce Bors\i Svfltf Jur'

Statrit obce Bors\i Sviitf Jur je v zmysle zSkona E. 369/1990 Zb. o obecnom aiadeni'v 2:neni neskorsieh ' ' '

p*apir"" rr*ortutoi,fr""iny *rorpra*y a sprdvny celok_sloVenskej republiky, zdmZujrici ob&nov ktori

ma5ri na jej fzemi oi.ry pobyt. obec je pri*i&oo oiobou, ktor6 samostatne hospod6ri s vlastrfnni ' ! ' 'i 1 
'

fiffia;r# prostriedkarri a vtasurym mi;etxom pqdra vleobecne z6v:du$chp$vnych predpisgy.' . ' ,

Sr*orjra* obce vykon6vajrri;e; oUEanii najma prostrednicWom zrolenfchz^{stupeov obeCnt6ho

,rrtopit"rrw" a starostu obie.-NajvF5imvfkonnfm organop obce aStatut{rqm:oryJinom obce je starcsta.

Zakladnou prerrror,rt,-ou obce je Statritrobce tiorslcf Svef Ju4 Otecne $tuF.b-f.lw9s-chv6lilp' Statft

obce Borskf svatf Jur; uznesenirl-E.tazols zo dfia 23.2,20Ls a ridnnost' nadobqdol,diia ,23.2,2015- l

Za sclvdlenie Statrritg obce Borslrf SvEitf' Jur hlasovalo v5ulrfdl 9 poslancov obecndho zastuBitefstva.

Zverejnenf je na webovom sidle ome fiorstcf luaty fut, splfia teda podmielr}u; aby,bolo platn6 znenie

StAtftu obce pr[stupn6 kaZd6mu po ceff Eas jeho platnoslr 
-

Statrit obte norskf svef Jur je zikiadnf vniitornf'dokument obce organizaEnej povahv. kt9rf ,rurl,wjs
najmii postavenie a iosounost' oL." r z6kladn6 vz{ahy.rr:qi jednotlivimi zloZkeFi obce, plipadne aj na-

vonoh prdva a povinirostt obyvatelov obce, zfkladn6 zfsady hospod.{renia, financovama a uaHadania s ma-

jetkom obce, pott"r"niu a 
"pobobnost' 

obecn6ho zastupitefsW,a, starostu, 3 g$'"t' org6nov 9bs:t"i
sa*orpr6ny, icir vnritornri struktf,ru, delbu pr,6cq.medzi ,i.i, for'my u Tttgay idr pn{ce, riesi tieZ Sir5ie

;a'.hy obce, symboly obce, udelovanie Eestrtho obEigqstva, cie4 obcq a odmien', ' :

Zistenia

Stanit obce Bors\i svaqi Jur bol sctrvSlen;i v roku 2015. Pd kontrole Statritu bolo zisten6,_!1zn9En6 rast'

pho ustanoveni nie je , i it"du so zakonory- !: ?69/1990 
zbrg obecnom priadeni v z. i. p.. K dan6mu stavu

pris1o na zaklade .rio,'2.-glJ:oie, 6or v zbierke 26konov sR. vytrlasenf zakon t- 70t2018, Z- 2., ktbqiin.sat""# 
"-a"pt 

. ;a116J sio".rrr..i ,ar"dn-ei rady E. 369/1990 La. o- obecnom zriadeni v z. n- p.,' kttlr'f

nadobudol tiEinnost' l.4.2OlB, a srrirasny st mt-bu.u Borskf svatf Jur neobsahuje novelou prijat6 zmeny

v z6kone o obecnom zriadeni.
Jedni sa o nasledovn6:

1) V odkaze na privny zdkla4 - uv6dzacia veta (preukazuje te,gtimitu),_ ny{rulem $o,nlni! 1a 
$ 11 al odstf,

nlr. tl, *frfuao dsekov a mnoZswo pododsekov, ale len jedno ustanoveniE

z6kona obecn6mu ,arurfiierrw, vyhradzuje toto opr6vnenie schvalovat' Statrit obce a to je S 11 ods.4 pis. k)

z6kona i. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeniv z'rl.'p:'

Mei.tk ,. rb* tf 
"e.i 

vo vlastnicwe obce a maje&ov6 pr6va obce. : '

Uveden6 znenie j".r rorpor" s definiciou or"d"ooo.r, S 1 ods.2 zikona f- 138/1991 Zb' o majetku otci,

z{konodarca uvedz.a, ze majetok obce tvoria nehnutetn6 veci a hnutetn6 veci vr6tane finanEnfch

prostriedkov, ako aj pohradavky a in€ maptkov6 p{6va, ktorl 1i vg.vrasfrriqve obce-podfa t,o!t9.2{kona

alebo ktor6 naaouuaie-;il il vtast"rcwa prechodom z majetku slovenskej republiky na zdklade tohto

a{kona alebo osobitn6ho predpisu, alebo vlasurou Einnosdou.

Uveden6 znenie nebolo., rrflrdu zo zSkonom ani v Ease schvafovania Statritu obce v roku 2015.

Je potrebn6lykonat' 7.menu v zmysle zdkonnej ripravy'



31 Sturta hlrru - Ot*5rrt ob.. - I 1p z6kl"d"6 *t''n""ni.' odt'2t 'dtt -

ciu predpisov svoje orgSny' ktorfmi sti:

a) komisie obecn6ho zastupitelsw4
b1 OoUrovofnY hasiiskf zbor obce.

Dobr.oVofnf hasi(qlci zbol obcg, uvedqnf ,pod,pfs-. b) , ,*e je organom 'Qbce-,' 
vzhf^adom k tgmq uvgden6

;"ri" ri" it v s,iidai r;r6k;;a;, i neUoroy trflua" ^ zSkonom ani v Ease sdrvalovania Stat6tu'obce'

V zmysle 5 10 ods.1 a{kona f. 369/1990 Zb- oobecnom zriadeni v z' n' P. grg{nrn! obge s1i len obecn{

o obecnom zriadeni v z. n. P--

OdponiEam vynechat' v prvej vete, ods.2, urra!3nf pTO poslancov',devet*', nakolko z6kon uklada

obecn6mu zastupiterswu pred volbami, ,rar pot"ipirrmci"-na-cel6'volebhe otdoti" pogl po^$

obyvatefov (OZ v Borskom Svf,tom l*., pi"a 
"bfUu*i 

ur6uje podet po-slanc"")' Y budricnosti v5ak mOZe

nastat' situdcia (z r6znyctr ddvodov, napr.'et<onomick6 a in6..j, Ze nebude sctrv6lenf plnf stav - devflt'

poslancov a bude potrebn6 menit' Statfit obce'

vhodn6 by,bolo pouzit' formul6ciu: roretlostaucov obecn6ho zastupiterswa urduje pred volbami prc cel6

volebn6 obdobi" obecn6 zastupit€fstvo obce svojim uznesenim.

Ak bor qikon *ruru m6Ze obecn6 zastupiterstvo toto uznesenie

3/5 vliEsinou hlasov vietlcfctr poslancov potvrdit'. et zurt pitulswo uznesenie nepowrdi do dvodt mesiacov

od jeho schvdlenia, ,^"r"oi"it a"u platnost'. Vfkon potwden6ho uznesenia nem6Ze starosta zastavit''

uveden6 znenie ri. j.;;i.d;zneriim S 15 ods.-g zikona 8.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z' n' p"

A to v dasti tfkajricej sa doby na powidenie iistovan6ho uzneseni4 kde a{kon uvddza dobu troch mesiacov

na potrndeoiu o.poipt*&,o lr""+, v goy" schvaf,ovaniaj:_q-:|:: rok 20L5, z6konnd r(prava

zastupitelswo a starosta obce-

4) stvlte hlava - organy oDce - aII (JDecIre zastuurtErptvt . uu.4. zruL.

Obecn6 zastupitefswo-iE-rskom Svtitom J*. -a d.ret5*hncov. Jeho"p:::tit_H::1IJi:*:P"T*
#'.:1i;ffiH.:ftil;ffi;r;;;;;r6;"6;6,baoui., zmysre g 1f otrs.i zskona'r3oefissozb'

sun6vovala ,dva.. meiiace, a v danom 6ase to bolo v s6ade s pr6rmou fpravou

l.Obecn6zastuPitefstvo : . .. i : ,

,i"ymati niSovinie obyvatblov obce g odvolani stl5rstu, ak

-'oio peticiou'poZiada aspoF 3Q 7o oPrdvnenfdrvoliEov,

- starosta hrub" ufu6JopiX6-"u". #.dbil;;iir""sti sfrostu, pomSuje 6stavu SR, fstavni!

zSkony, zdkony a ostah6 v5eobecne z{vEEn6 privne pTdpisy'

b) m6ze vyhl{sit' rrr"r*Ju ouyn t"r'ooouce olod.rotani'si"roito, ak nepritomnost' alebo nesposobilost'
' 

starostu na vf'kon funkcie wd dlhiie ako 6 mesiacov'

Toto ustanovenia oie iu " 
JJ" s S 13a ods.3 zSkona E. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z' t' p', nakofko

nereflektuje * r-"oo, z6kone po-novele v roku 2018, Znenie po novele 7i{kona je:

S)S,ififfiH:tffL"r.r* o odvolani starostu, akto peticiou poZaduje aspoil 30 %

oprivnmfdr voliEov,
b) m6Zewhl{sif miestne referendum o odvolani starostu, ak nepritomnost' alebo nespfisobilost'
' ,*or** rfkon funkcie trv6 dlhEie ako Sest' mesiacov'

OdponiEam zmenu zaPracovat'.

6)

7) Stwtii hlava - Organy ooce - s r:r Eutst
d niwhu podfa ods-l, pism. a) druhdho

yilluE tl uuvt rdr[ Dfgrvolur vw'-' -'""'
;;d"Effid"jg;t pitefstuo nadpoloviEnou vdtiinou trlasov

v5etkfch poslancov-

uveden6 znenie nie je v srilade s $ 12 otts.z, tuti"rut" z:.ikona !..369/1990 ?b] a nglolo ani-v.fase

schvalovania Statritu obce v roku 201"5. Podla zikonnel fpravy na-pll-atie,u3n::"*: obecnilro 3s!unite\w3
je pouebnf sfhlas nadpoloviEnej yllESiny gtiio*ny"fr-ioti996u dhel ,,al-iast' vety za bodkoEiarkou' odsek

s, S 13 ods.B, S 1Ba ods.3 a 10, $ 20a ods.4 a S zoi ooi.s alebo osobitnf zdkon neustanovuje inak; na prijatie

ffi"&"i" j"'poouuoy r"t rut ttJipoitinoei veEsiny pritomnfch poslancov''

B) Stvrti{ trlava - Org6ny obcq - I 15--ods'1' znie:

V ziivsle'ustanovenf S 13 ods. 9 zdkona ffi:glfggO Zb. o obecnom zriadeni v z' n'.p"obec mOZe uloZit'

JJr[f[[,';'#""';il rya.r..i "rri. "i.a*;"i 
,"p"a",..ri" pokutu do 6'638,- €, ak

i; po*si r,oiud*i" oU"", 
m naru5i vztrlad alebo

b) neudrZuje Eistotu 
" 

potiaaot n" uZiVanom pozemku alebo na inej nehnutelnosti a tf



prostredie obce, alebo ak znedistl verejn6 priesranstvo alebo odktad{ veci mimo vytuaden;ich miest,

g nesptni v urtenej,Iehote,Uez veZnetro ddvodu povinnostl urEemi starostom poskyulit' osobnri alebo vecnf

pf.o. poEas odsrailovania ndsledkov Zivelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti."

S 15 ods.3, znie:
iotutu urozno uloZit' do jedn6ho roka odo dfia, ked sa obec dozvedela o tom, kto, sa poruS9ni1 dgluli|,
najnesk6r vSak do troch rokov od sp6chaniakonania opodstaniujriceho uloZenie-pokuty. Pri ukladani poryt

sa prihliada najmii na zdvainost', sp6sob, Eas, trvania a nSstedky protipr6vneho konania- Na konanie o ule'

Zeni pokuty sa vzt'ahuje v5eobecnf predpis o sprdvnom konani'

irygi| uveden6 znenia Statrriiu-obce, $ G ods.1 a ods.3, po novele z6kona 8.369/199 Zb- o obecnom

zriadenivz.tt.p.,stivrozporescitovanfmzSkonom,nakolkoods.gaods.lO,bolivS13,zrusen6az6ko-
noJ.r." sku&ovu podstatu spravnych alliktov a,4i6konnfch k{t6rii ukladania,pokuty za spravny delila

nanovo upravilv S iZU oas.f # ods.s aikona E. 369/1990 Zb. o obesrom zriadeniv 2,n.9.-

g) Stvru{ }rlava - OqgSny obce - I 16 Zdstupca starostu.. @.7:- znie:

Zdstupcovi starostu, @ g 13 ods.4 znk. n.369/1990 zb. o obecnom zriadeni

v z. n-. p., patri plat podta osobitr6ho zilkona.".

Znenie nie ;e v srfliae s ustanovenim S,.13b ods.4 zdkona E- 369/1990 Zb., v }torom sa uvddz4, Ze aistupca

starostu, ak zanikne mand6t,starcstu pred uplynutim funk&r6ho obdobia, ,,plni flohy' stilrcstu-v-plnom

rozsahul, priEom v g16 ods.7,5tatr[tu oUce ;e aetinovana ila last' riloh, ktoI6 zistupca starostu plnf v Ease

jeho zastupovania. Vzhladom na vy5Sie uveden6, je potrebn6 vykonat' zmenu v srilade so zikonom.

i0) Srvrui hlava - Orgdny obce - $ 17 Hlavnf konJrol6r. ods.2. znie:

eunfreia mavnOm konmi6rale neztuEitefn{ s funkciou

aloJ*.i
b;it"*rt ,
.j flun" oryi{nu privnickej osoby zalo_Zenej alebo zriadenej'obcou, ' '' ' ,'' i j : 

:

Znenie S 17 ods.2 fratfhrlobce je v rozllore s $ 18'ods.2 zSkona i. 369/1990 Zb, o'iobecnom rriadeni'

a nebolo v srilade ani v iase schvalovania Statlitu obce v rol<u 2015. V Statfte obce boli do pismen4 d),

zliEen6 dve moZnosti zo zikonnej lipravy weaene silmostatne a to v pis' d) a e), Fim '\rznikol stav rozdielu

medzi zi{konom 
" 

Stumto- oU"e. ie potreUn6 zosriladit' stav zo z{konnou qPryvou, pr(padne i'nasledovnfm

^.ni* ,,r*r..i" r,r"ieto.konrol6ra obce je nezlulitelnd s qikonom funkcie poslanca starostu,,dlena

org,enu piavnictej osoUy zaloizene! alebo zrildenej obcou, in6ho zamestnancarobce a s funkciou: podla

or"oUit Y"tt z6konov. i

v Siz ods,.6, Etatrftu obce, by som odporudil doplnit' moZnost',pre trlavn€ro kontrok5ra zr[Easfiovat' sa aj

na zasadnutiach komisii zriadenfch,obecnfm,zastupitelswom '( S lsf ods. 2 zdkono'i.369/1990 zb.)"

Na z^{klade zmeny ,ikon", iof.o Zorg, z{konodarca doplnil moZnost', Ze okrem obecn6ho zastupitefswa;

m6Ze aj starosta ob6e poZiadat' hlavn6ho kontrol6ra o vylionanie kontroly, (ak Yec- neznesie odHad) $ 18f

ods.l pism. h).

11)

J<r-i"L sri zloZen6 z poslancov obecn6ho zastupitelswa a. dal5ich os6b zvoleni'ch obecnfm zastupi-

,,Komisie sr( ztoZen6 z poslancov obecn6ho zastupitefstva a z infch os6b, spravidla s cidbornost'ou

stivisiacou s Einnost'ou komisie"' 
koniiisie m6Ze stat',len,odbomik v'urEitdj

:;ffi :Hffiffi #"*k'XH;:'-;J[[Trif ?tr5]n'nekradieziadneb,B{.;d;*,kv;e-i;i
Elenov. Teda Elenom komisie m6Ze byt aj obEan, bez to-ho, abybol odbornftom v niektorej oblasti, a-to aj so

zretefom na tr( skutoEnost', Ze komisie obecn6ho zastupitelstva majti byt lrdtou ,odbomou protiv6hou" na

strane obecndho zastupitel;swa vo vzt'ahu ktfm n6vrhom, ktor6 pripravil olec1f t5a!'

dfr;Hfi;;lri;rznost' na zaklade 
".+"1y iek"* r.rovrsg'0 Zb; - S 15:o$'a,-k94 boll zavefenar

-o?"osf a 4 O:ximane hranica odmieri v kalendif,rnom roku pre dlenov komisii, ktori nie'sii poslancami:

a to, ,,najviac jednu prtori* mesaEn6ho platu starostu bez zvi'Senia podfa prislutsnej platovej slarpiny"'

12) Stvrti{ hlava - Org6ny obce

v t ffia uv6dza, Ze .otiecnf rirad m6 jednotliv6 ftvary, v oigairizaErid'm p-9{adku

normy. Vch6dzajiic z praxe - Uwary su vaclietelky v r6mci ktorfdr sri oddelenia-

3



Dobrovoln6ho hasitsk6ho zboru.

uveden6 znenie,nie je v srilade s ustanovenims 33 ods.S, z6kona'i. 3L4t2ooL z. z. o ochrane :pred'

poZiarmi, kde po no.r.[#"ii ziikonq ,af<onnro f..l[wzot! s tiiinnost'ou od 01.09'2015, bola vypustend

hom6 hranica 60 rokov ohraniEujrflca vek osoby, ktord sa ctrce stat' Elenom dobrovoln6ho hasidsk6ho zboru

obce. v dobe sctrvalovania Statftu obce 23.2.i6rS, uoto znenie $20 ods:,Si v sflade I vtedy platnou-a{kon-

nou fpravou. Vznfadom r""VtSi. *.alne, je iotrebn6 vykonat''zmenu v srilade s platno! zSkonnou

L3) Stwti trlava - H 2U DoDrovornv nasrqsK'v,zuur uuue' '"9'"'
elenom DHZaroz. f'J"',:t9::lf^"^':,::::::tr 9;33:
Hffihffi&"ffi j.';;;;ry;il, ffi;k;r6""iri rinn;t' v zbore dobrovorne a sri sprarridla dlenmi

fpravou.

L4)
i:)MilX obecn6 zastuPitefswo'

i. Otecne zastupitefstvo vyUasi miestne referendurn, ak ide o:

") 
a,ie"riu, rozdelenie alebo zruSenie obce, ako aj zryenLn5zw obce'

b) odvolanie starosta podfa S 14 ods.1 pism. a), b) tohto Statritu obce' ' l

3. Obecn6 zasnrpircrswo vyhlasi miestne ,"tut*ao* aj pred rodrodnutim o dalSidt

r**pta"V oUce, tit<ai,nActr sa postavenia a rozrroja obce'alebo Zivota obyvatelw obce"'
d6lezitich veciach

vj'sledkoctr hlasovania na uradnej tabuli'
od novelizaeie zakona r. 369/1990 zb. o obecnom zriadmi v z. n. p.,.1f ustanpvenia Statritu obce y fz-

pore s ustanoveniami s 11a ods.l, ods.2, ods.4 ods.S. Novelou zamna prino k fprave v ktorfdr pripadoctl

z akgcttd6vodov a za sprnenia ktorfch ,6il;raprd.i"rok obecnrS zastupitelswo vytrlasuje obligat6rne

miesrre referendum a fairultativne miesme referendum'

K zmene dosro aj pri $ 21 ods.S itatftu 
"t"., 

ra. p"ar" ryvely v g 11 ods.8 z6kona E. 38911990 zb- kde je

i. ot."oo zastupitefswo vytrtasi vysledky miestneho referenda do troch'dni',od dorutenia zaprsnice o

;;;ffi;;ffi;Ji"yt rari,r Wsledky miesmeho referenda aj na webovom sidle'o.bce'

1s)
iiJr rurffirrwo z'olat'zt,omaZdenie obyvatelov

. r ,: .l

obce alebo,jeho Fasti'.'#;:il:[ifxr"" d. 36e/1ee0 zb.; bota v s 11b roz5lrma ..:z',o,tt' ajpre :ry9:i':::g:.*:
"o#:;::"-ilil"irffiffi#;;;;;A;;rhd;d.,t" 

obyvaterov obce alebo iej Easti na prerokovanie

veci uzemnef samospr6vy, ak S 2aa ods'2 neustanowje inak

ffiffii rL*t'iJi"ti*r"*u na novelizaciu rai.o* E. 3G9/1990 zb., aznena nebola zapracovand do
rrr qrl. 

^ ^!.^annm,*j,rffi|::rffiffi* ze s 2zods.l, je 
";;;;;;;stanovenim 

g llb z^{kona E. 3oerleeo zb. o'obecnom

16)
Mand,6t poslanca zanik{:
aiodmietnutim slubu alebo zloZenim stubu s qihrado-u ' : I

b) uptynutim funkEn6ho obdobia, ":

d) pr6voplatnfm oarrid"nir za rimyselnf tresof dn.alebo prdvoplamf ,m odsridenim za trestuli Ein, ak Wkon

#d*"a*U"slobodynebolpodmieneEneodloZerrfl' , '')" ';i :'''i '

e) pozbavenim pOsobnosti na.prfvne't""yJ
iifi;;;;;;Eh;;-;b),,r*itrquz-eniarebqe,",kto'l-Y1:-t'::11**":-.,.:
Jl ffi i;r; ifriir'i,l'i#-;*it6i.*, * 3.1ioti".t, 

obecnetro .4stupierswl

f,'l 
" 

piipaao.n podla S 11 ods,z zinrL369l,L990Z'2"

It
f ,- ;.

',...

ijzrufeirleotcealebo,, i : 'i ' : :

;i smrt'ou. :

ustanovenia g 24,ods,3, pis. e), 0 a h) Itatftu obce nic ryv srilade s,$,25.ods.2 Pism, e), pism"f-),,pi9m' h).i:

zi{kona i. 369/1990 Zb., a neboli v nilade #;;b";&rroo*il5tatr1ft obce. Zneni€ bolo v Statrlte zii+#

nasledovne:

" 
pd"* e) ctrfba .alebo obmedzenim sposobilosti na pr6vne fkonl'

v pismene f) chfba ,, v m9st6c.h ,o 
"e*otnta""o-u 

rnut1ry_*,.iff,{ 
".p1iO+a" 

zmeny wal6ho pobynr mimp

rfize'mia mestskel Easti, v ktorej vykon6va funkciu" :

v pismene h) chiba "h#,ffi *##Slffisti 
tunt<cii newtona prdvnv {kon na

4



17)
2. Poslanec jePovinnf najmli:

a) ztoiit zSkonom prertpisanf ,fob P pw_om zasadnuti obemeho zastupitetswa, ktor6ho sa zfEasmi'

h) zfEastriovat' sa na zasadnutiach obecn6ho zastupitelstva a jeho orgSnov, do ktorfdr bol zvolen;i,

;i i"#;il ilil obce Borskf svEitf Jur a hokovaci poriadok obecn6ho zastupitelswa v Borskom

Sv;itom Jure a ZSsady odmeilovania poslancov'

ustanovenie $ 25 ods2, nie je v srilade s $ 25 ods.1 pism. d) az pism- ! z6kona e. 369/1990 Zb:, podla

ktorfctr je poslanec 
"U.*efti, 

zastupitefstva rovnako po"i""i, obhapvat'zdujmy obce a iej obyvateloV

informovat' na poziadanie volilov o svojej dnnosti a a*orti otecn6ho zastupiterswa a prehlbovat' si v-e-

domosti porebn6 o. G[oo funkcie postanca. Tieto povinno$ Pou do ziikona pridane pri noveliz6cii v roku

ioia, ff 6 neboli do itatrite obce zapracovan6 a vznikol rozdid medzi noilnou obce a zSkonom''

18) Siedma hlava - [ 26 N6trady, poslan--cpv'

Moznost' tloplnit' ao ffi novely zfkona i. 369/191t0 zb., $ 25 ods.8, moZnost' odmeny,

najmii vzhradom * rfl;ht a rasovri nqgfoiost' Wko"o fu+gg podra a{sad odmeiovania poslancov, naiviac

v5ak v kalend6rnom r"[,i"a", *esaEnf plat starosru, bez zqiSenia podlh prislu5nej platovej 'skupiny' ' '

I9) Je(lenasfa fuava - s J/ \JElurE uuuuDrvv uuLL vvru"J " '*-J
4. O udeleni t"rto6t o itelswo 3/5 viidSinou pritomnfch poslanco-v'

. 
^^^rai,id 

oL

1e)

ilJ#fiTr;ffiil;#;; ; ;;rJ.-il't*o*oi- $'12 ods.7, tretia veta z{kona E.' 36s/1se0 zb., podra
-r --s YY:--- -J+^--J,^}r;:ffi",iil#;.;#ffi ;;."""6h"L'*pili*,,:n:"'^oy:PlTdl:l"TTf i:i:',"f $"PJ:f:l

ffiH#H:'J,Hf"il;Tffi;#il1;ffikir'1-n:91,9,11:"-:f:-::1*3'***:":"":#gi;ii"#X;til;;;'#ilorlJj" illr ; ;;i"H n riaaenii je porebnf srlrras troipeitinovei v:iEsinv

pritomnjdrposlancov. .;mia, 
ktorfm sa predmemjr akt sctrvaloval,iJ 

"-a.iu. 
priiatia Statritu o-tc9 (ro! 2015)i la 9$vag1 uaes-,^ 

o,. ..*r,:;,, ^-i*,imn(,n* rincren,.nw
7ar,lr"#;'aoi.ri-r"aprrr*rnr "icg, nrrjtyry5tr,:ig:tg,Il"-l , d",3ls_"rur"" ,1."d_Tj:1l^"jrllll:
20) Stfn6sta hlava - ti 45 SpOlOCne. ZaVerecne a ztusulucE u)tdluYErra'vuo'r' "*"'- "*'*-* '---' ----r--

L Stanit o5". uoot"5i- obce Bors\i svetr 
'5Y::gYJ9:-fS:;J#:'ffi.ffiTi,".,'.i;;i*i,ii1'tilr,;'sar";'; in6 predpisy obcl musia bf v sril:de s,fmto

Statritom' 
Q"^+{r frrr rlrn ei iphr pitetswo 3/5 viGinoui. 3"m, ,Uce Bors\i Svii-tf J.ur,,akg, ai i',.!o zmeny a doplnkv' schvaluie obecn6 zqEtu.

v5etkich poslancov obecn6ho zastupitellswa

Ustanovenie g 4;;d;.J it};;,tlia; s g 6 ods.l, ods.2 a{kona t. 369/1990 Zb., ktor6 ustanovuje

moznosd vo veciach ;!6116 ,"-orpra.ry 
"yaa""r',orri"a"nia,,obce 

vo veciadr fzemnej samospravy u So
obeme zitv6zn6r"ri"a*i. oU"".rydat*e ,ro ,'.sixch'Ple|lesen6ho vfkonu Sftnej spr6vy o!co3' \de ie 3l

stanovenf ,r6mec s,ktffi ,at.rrii ,a,medzinarodnfmizmluvarni nesmie bt' v'rozpore:; ' schv6len6 znenie

Statritu obce, ustanovilo v rczpore ,o oamnn*,rfrpiavou, zervSeobecne zeiunc nariadenia obce majrfi byt'

" 
rrflia. aj so Statftom obce, ktor'f je internim aktom ob"9' 

^ -.
ustanovenia S 4i"drr; nieje v sritade s ustanov€nfm $ 12 ods.7, tretia veta zSkona:E 3691t990 zb,

podla ktor6ho na pri;atie Ln"rtoiu gUe.cnefro zastuPitefstva- je potrebnf sfhlls nadpolovi6nej vEESiny

pritomnfch po"f*"ov uil*i.r.ty ^ Uoat oti"tt oo, odsek S, S ig ods' B, S 18a ods'3 a 10' S 20d'6di'4 a'$

20b ods.S alebo osobitnf zfkon o"urtuoo.roje inak; na prijatie nariadenia je,potrebnf srihlas trojp[tinorrej

viiElinypritomqichposlancov. . y ,-----^---:^ -rr-^- Ai ., r^ha nriirti
Stat6t obce zakotv'je prlsnejsie lv6rum na jeho schvafovanig neZ ustanovuje zalron Aj v dobe-prijatia

itanftu obce (rok.2015), na schv6lenie uzneJenia, ktorfm sa predmemf 'akt-schvafoval, zdl<on vyiadoval

,rJporo"irn i vaEsinu pritomnych poslancov, a nie 3/5 vtiEsinu pritomnfch poslancov'

21) JedenSstatrlava - Q 4O Odmeny'

K pnedmetn6mu paragrafu odponiElP-_v Statrite obce, pripadne v samostahom predpise urEit' podmienky

udefovania " 
p*.o [a.rovania, nakorko z6kona r. gosn-gso Zb. o obecnom z'riadeni v $ 11 ods'4 Pis' o,

neuvaara t nto inoZnost' udelovania odmeny'

Z6ver

vzhradom navisledokkontroly, pri ktorej boli zisten6 nedostatky, bolvypracovani'- N6vrh spr6vy t'

ocu sir-
Z celkovo 15 kontrolqich zisteni v Statflte obce, B kontrolnfctr zisteni nebolo v srilade s plaurou legislativou

uz v dobe schvalbvania Statftu obce v .ot o iors, 7 korirolnfch zisteni nie je.v stilade so zikonom po

novelizacii zSkona E. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v roku2018. Odponiranie na ripravu alebo zmenu

bolo dand k6ustanoveniam Stanitu obce'



(

Na zaklade uvedenfch kontrolnlich zisteni je mozn6 konStatorat', ie pr! wor-be a vydavani nariadmi'

ktor6 rn6Ze obec vo v"ci"ct, uzemnll r*orfrarry a qrenelen6ho qikonu Stitnei sprdvy vyddvat', nie je

vhodno kopirovat' ustanovenia zakonw ao vyaa"unycr, noriem. Pri akejkofvek zmene z6kona' dodradza

vzhl,adom na uveden6 konfroln6 zistenia je nutr6 vykonat' zr-nerly v Statrite obce Bors\i Svtiqi Jur', alebo

"ypr""o".r 
novf Statrrit obce, ktorf budg v srilade s planaou legislativou

PTi kontnole bolo zisten6, Ze nil vsetlry lydan6 n-ormy majf-_**rko pravnu fgryvu-

I ked nedodrZanie pravidiel pr6vnej ,fpr".ry:"o"*oia ,roflua privneho predpisu s platrrou legislativou'

-OZ" Uy hodnoten6 ako nedostatok pr6vnej rfpravy'

1) Normu je pon.uoc ri"Ji;;;hird". u aiu"IpJto. na vnritornri srivislost' a sprivny sled dolezitfdt
- 

a menej-d6-IeZitfch veci
2) Obsahovo srnvisiace *ercy rozsi-ahlejSieho pn{rmehopredpisu je rriEeln6 sp6jat' do:
'Easti - hl6v * dielw --oddielov apriilenenidodfiavat'totopomdie'

Poradie Easdr'hlav aielov a oddielov ia oznaEujeslgvn@ T'PisTinlpol1d9"6l: 
Eisla' priEom sa

priJu*a-""o aaii" pt"a podstarn6 meno, nap$ta$'Prviiast'""'Prv5 hlava''

3) Pr6vny predpis * auli oui*ugtafy; rnsavny zako4 t'PSd na dl5nky'

4) Jednotliv6 drfntry atebo paragrafy * oroJtof,n "ipiyiJ 
rclisarnitez b;qfv (napr' "el 1'' "$1')'

vzdytrebazactrovat's{vistf stedp"t grrro,ycelompnevnompredpisead6vgf prednost'l$6tl(ym

ustanoveniam Paragraf ov.

5) P;gt.qfyt"*OZr-fl*it'na-oOsekyatebopodg{eky' -

Odseky pougrrtou * na zaEiatku ;^"a;fuJ;tf.y,ili Ai}:fmi tez bodlry v a{workich napr' "(1)"
Pododseky sa oznaEujrf, malfmi plt-*u*ili,uU*JyT"f*if'fo" zaWo\<o1tz79ism,,enom' naprftlad "a)"'
pri dallom dleneni sa oznaiujti ututtt itni titti"anii s bodkou, napr. ,,L"' ,.,,?"', IEsp' 

"1a'" 
pri dalSom

4eneni. (pri oznaiovani pododsekov 
^ri^tlit...rgnami 

abScedy sa Tepouiwllri 
p.ismend zloZend z dvoch

p[smen (napripait ,chn, ,,d2") o oir^"ni' itiii6"r**, try,*;*^') iamte.nt*ir(napri6ail 'd*' ;d")'

Za pismmom oz,, sa ynlcra&tie v omadowilt PiiX*)nvoienfui p\T:*ryi ,al)u-, 'ab)" 
a pod')

Neoznatenie odsekov uvedenl@ sp6sobom alebo ictr o ur.ri" poil* i'n" zatiatku riadku nie je pri-

p"rr", ,":.e v-zhfadom "" 
(.Zf,otfr t9ol9n6 s cit{ciqr tfc,l-19 ustanoveni'

Otlponitam vydat' in6rnf predpis-, fiO* Uiliaario.if pritiaa prb worUu noriem' sp6sob ich tvorby'

formu, podrobnosti &ffi;rirdfiil""":p;.dkl"d"rl a pr"rot6rini az po ich vvhl6senie' 
:1 '

povinnej osobe v zastripeni'Statutfra a prisl$nfm zotlpoyednim- pracovnftom ie uloZen6 :

- podat' priparln6 
"aJ&1V, 

aoffo*i", 
^iofot-a"i" t n6rrhu sprivy'v tetmine 'to 23'1,'2022' " '

- prijat' opatrenia na napravu nedostatkovzisienycrr mntraou a na,odstrSneniie'priEin idr vzniku a predlozid"

irtavnemu t<ontrotOrovi obce pirsomnf zoznam tfdrto opatrenldo 31,J'2022' ' ' I '

- predlozit' trlavn6mu ou." plrom",i sfrivu,o-splnem opatreni prijatfctr na napravu nedostatkov

i.iiienfcl kontrolouao odstrdnenipriEinictrvzniku do 13.2022. " "

Nfvrh spr6vy bol povinnej osobe dorudmf dila'L7 'L'2A22'

Starosta obce

Hlavni'kontrol6r

6

zastupca starostu obce



OKRESNÁ PROKURATÚRA SENICA
Janka Kráľa 735, 905 45 Senica

Obecné zastupiteľstvo
Borský Svätý Jur
Obec Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur 690
908 79 Borský Svätý Jur

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Senica
Pd 152/20/2205-2 JUDr. Ing, Milan Budjač, PhD. 27.12.2021

Vec
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 12/2015, prijaté
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2015, ktorým bol schválený
Štatút obce Borský Svätý Jur
– u p o z o r n e n i  e prokurátora

Okresná prokurátorka v Senici podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 153/2001 Z. z.“)
podáva obecnému zastupiteľstvu obce Borský Svätý Jur (ďalej aj „obecné
zastupiteľstvo“)

upozornenie prokurátora

na porušenie

- § 6 ods. 1, ods. 2, § 10 ods. 2, § 11 ods. 8, § 11a ods. 1, ods. 2, ods. 4,
ods. 5, § 11b, § 12 ods. 7 tretia veta, § 13a ods. 3, § 13b ods. 4, § 18 ods.
2, § 25 ods. 1 písm. d), písm. e), písm. f), § 25 ods. 2 písm. e), písm. f),



písm. h), § 27b ods. 1, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 369/1990 Zb.“),

- § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

- § 33 ods. 1, ods. 2, ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov,

ku ktorému došlo prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur
(ďalej aj „obec“) č. 12/2015, na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2015,
ktorým bol schválený Štatút obce Borský Svätý Jur, ktorý nadobudol účinnosť dňa
23.02.2015 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“), a ktorého niektoré ustanovenia sú
v rozpore so zákonom.

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. orgán verejnej správy je povinný vybaviť
upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia.

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 153/2001 Z. z. ak orgán verejnej správy zistí, že
upozornenie prokurátora je dôvodné, je povinný v lehote podľa odseku 3 odstrániť
protiprávny stav a o prijatých opatreniach upovedomiť prokurátora.

O d ô v o d n e n i e

Na základe vlastných poznatkov z činnosti prokuratúry Okresná prokuratúra Senica
preskúmala uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 12/2015,
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2015, ktorým bol schválený
Štatút obce Borský Svätý Jur, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.02.2015.

Štatút obce Borský Svätý Jur (ďalej aj „štatút obce“) podrobne upravuje najmä
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady
hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich
vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie
vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej
samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona
nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. obec môže vo veciach územnej
samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s



ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a
vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. vo veciach, v ktorých obec plní úlohy
štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v
jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a
vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy.

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa
vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť
nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší
začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v
nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom
vyhlásenia.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a
zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány,
najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie
svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať štatút obce,
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

Podľa § 11a ods. 1, ods. 2, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.:
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,12)
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa

odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone.
(8) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň

polovica oprávnených voličov12) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou
väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky
miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Podľa § 11b zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže
zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej
samosprávy, ak § 2aa ods. 2 neustanovuje inak.

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. návrh programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň
tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.



Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v
zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou,
odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný
zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.

Podľa § 13 ods. 4, ods. 5, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.
(4) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak

tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým

osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a

poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o
vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o
právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a
právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v
písomnom poverení.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí
do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Podľa § 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30
% oprávnených voličov,12)
b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť
alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

Podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy
starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je
nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je

obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)



Podľa § 25 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.:
(1) Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa

zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do

ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a

zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného

zastupiteľstva,
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.
(2) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným

odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti
na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou
mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v
ktorej vykonáva funkciu,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva,

h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku
nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,

i) zrušením obce alebo
j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne
do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú
doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb.:
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba –

podnikateľ, ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej

nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné
priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6,
d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3,
e) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4, alebo
f) poruší povinnosť podľa § 30e.
(2) Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.
(3) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie

a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na
opakované porušenie povinností.



(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o
porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(5) Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon č. 138/1991 Zb.“) majetok obce tvoria nehnuteľné veci a
hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové
práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec
do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona
alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 314/2001 Z. z.“) obec je povinná zriadiť
dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných
prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a
zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.

Podľa § 33 ods. 1 až 5 zákona č. 314/2001 Z. z.:
(1) Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a

vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce.
(2) Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov

obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a
záchranným zborom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so
sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru
obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov.

(3) Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný dobrovoľný
hasičský zbor obce po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. Ak
obec nezriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce alebo nemá spoločne zriadený
dobrovoľný hasičský zbor obce, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.

(4) Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec.
(5) Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť len osoba staršia

ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá11) a spôsobilá na právne úkony.

Preskúmaním obsahu štatútu obce som zistila, že niektoré jeho ustanovenia sú
v rozpore so zákonom, in concreto ide o nasledovné ustanovenia:

- Ustanovenie § 5 ods. 1 štatútu obce, ktoré znie:

„Druhá hlava
Majetok obce

§ 5

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.“.



Ustanovenie § 5 ods. 1 štatútu obce je v definičnom zmysle v rozpore s § 1 ods. 2
zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého majetok obce tvoria nehnuteľné veci
a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové
práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec
do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona
alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou. Obecné zastupiteľstvo nie je
oprávnené v konkrétnostiach dikcie daných ustanovení modifikovaním zákonnej
úpravy fakticky a neprípustným spôsobom preberať ústavné oprávnenie Národnej
rady Slovenskej republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na
úseku regulácie obecnej správy tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne
normy (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).

- Ustanovenie § 10 ods. 2 štatútu obce, ktoré znie:

„Štvrtá hlava
Orgány obce

§ 10
Základné ustanovenia
...

„2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa osobitných predpisov svoje
orgány, ktorými sú:

a) komisie obecného zastupiteľstva,
b) Dobrovoľný hasičský zbor obce.“.“.

Ustanovenie § 10 ods. 2 štatútu obce je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb., podľa ktorého obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa
potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú
radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a
útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Predmetné ustanovenie je rovnako
v rozpore s § 33 ods. 1, ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z., ktoré ustanovujú povinnosť
obce (ako celku) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor. V kontexte s uvedeným, preto
z dikcie označených ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v spojení ustanoveniami
zákona č. 314/2001 Z. z. neplynie, že dobrovoľný hasičský zbor je organizáciou
obce, ktorá má status orgánu obecného zastupiteľstva. Daný status, ktorý
predmetnej organizácii priznal štatút obce je zjavne v rozpore so zákonom, a to aj
s poukazom na nesúlad povahy organizácie dobrovoľného hasičského zboru a jeho
úloh so statusom, formami činnosti a účelom existencie obecného zastupiteľstva ako
zastupiteľského orgánu obce. Samotná skutočnosť, že obecnému zastupiteľstvu je
prípadne vyhradené zriaďovať dobrovoľný hasičský zbor v obci neznamená, že tento
nadobúda status orgánu obecného zastupiteľstva.

- Ustanovenia § 14 ods. 1, ods. 2 štatútu obce, ktoré znejú:

„§ 14
Hlasovanie o odvolaní starostu



1. Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak

• o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
• starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje
Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy,

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6
mesiacov.

2. O návrhu podľa ods. 1 písm. a/ druhého bodu rozhoduje zastupiteľstvo
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.“.

Ustanovenie § 14 ods. 1 štatútu obce je v rozpore s § 13a ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb., ktorý ustanovuje dva prípady vyhlásenia referenda o odvolaní starostu obce,
pričom v prípade tzv. fakultatívneho miestneho referenda štatút obce v rozpore so
zákonom nereflektuje na zmenu dôvodu vyhlásenia miestneho referenda o odvolaní
starostu obce vykonanú novelizáciou zákona č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo
nie je v konkrétnostiach dikcie daného ustanovenia modifikovaním zákonnej úpravy
fakticky a neprípustným spôsobom oprávnené preberať ústavné oprávnenie
Národnej rady Slovenskej republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je
oprávnený na úseku regulácie ustanovení zákonov tvoriť všeobecne záväzné
a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.
zn. 5Svzn/1/2015).

Ustanovenie § 14 ods. 2 je neprípustnou modifikáciou (obsahu) ustanovenia § 12
ods. 7 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého na prijatie uznesenia
obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, §
20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Obecné
zastupiteľstvo nie je oprávnené modifikovať akékoľvek znenia ustanovení zákona,
keďže týmto postupom sa vytvára domnelá duplicitná sústava právnych noriem,
ktorá je príznačná neprehľadnosťou a súčasne sa vytvára aj stav porušenia
zákonnosti implikujúci právnu neistotu v otázke zákonného postupu orgánov obce,
ktoré sa pri výkone svojich právomocí „spoliehajú“ na postup podľa interných aktov,
ktoré by tak za každých okolností mali byť nielen aktuálne, ale predovšetkým
v súlade so zákonom. Obecné zastupiteľstvo nie je ani v jednom z vyššie
vymedzených prípadoch rozporu dikcie štatútu obce so zákonom oprávnené
v konkrétnostiach dikcie daných ustanovení modifikovaním zákonnej úpravy fakticky
a neprípustným spôsobom oprávnené preberať ústavné oprávnenie Národnej rady
Slovenskej republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku
regulácie ustanovení zákonov tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).
Predmetné ustanovenie štatútu obce je preto v rozpore s § 12 ods. 7 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb.



- Ustanovenie § 15 ods. 1, ods. 3 štatútu obce, ktoré znejú:

„§ 15

1. V zmysle ustanovení § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie pokutu do 6.638,- €, ak:

a) poruší nariadenie obce,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej

nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí
verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť určenú
starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania
následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.“

...

„3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec
dozvedela o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od
spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa
prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas, trvania a následky protiprávneho
konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní.“.“.

Ustanovenie § 15 štatútu obce je v časti skutkových podstát správnych deliktov
a zákonných kritérií ukladania pokuty za správny delikt v rozpore s § 27b ods. 1, ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb., keďže dikcia ustanovení štatútu obce v rozpore so
zákonom nereflektuje na zmenu inštitútu postihovania správnych deliktov obcou
vykonanú novelizáciou zákona č. 369/1990 Zb., čo je zrejmé z jednoduchého
textuálneho porovnania daných dikcii. Obecné zastupiteľstvo nie je v konkrétnostiach
dikcie daného ustanovenia modifikovaním zákonnej úpravy fakticky a neprípustným
spôsobom oprávnené preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej
republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie
ustanovení zákonov tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).
Kreovanie akejkoľvek duplicitnej sústavy noriem v miestnych podmienkach obce
založené na odklone ustanovení aktov orgánov obce od zákona je potrebné
vyhodnocovať preto ako neprípustné a nezákonné.

- Ustanovenie § 16 ods. 7 štatútu obce, ktoré znie:

„§ 16
Zástupca starostu

7. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa § 13 ods. 4 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrí plat podľa osobitného zákona.“.

Ustanovenie § 16 ods. 7 štatútu obce je neurčité, pričom v rozpore s ustanovením §
13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. odkazuje na ustanovenie § 13 ods. 4



predmetného zákona, ktoré však reguluje notifikačnú povinnosť starostu obce. Je
preto zrejmé, že dikcia ustanovenia štatútu obce v rozpore so zákonom nereflektuje
na zmenu inštitútu zástupcu starostu obce vykonanú novelizáciou zákona č.
369/1990 Zb., čo je zrejmé z jednoduchého textuálneho porovnania daných dikcii.
Obecné zastupiteľstvo nie je v konkrétnostiach dikcie daného ustanovenia
modifikovaním zákonnej úpravy fakticky a neprípustným spôsobom oprávnené
preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej republiky ako
zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie ustanovení
zákonov tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015). Kreovanie akejkoľvek
duplicitnej sústavy noriem v miestnych podmienkach obce založené na odklone
ustanovení aktov orgánov obce od zákona je potrebné vyhodnocovať preto ako
neprípustné a nezákonné.

- Ustanovenie § 17 ods. 2 štatútu obce, ktoré znie:

„§ 17
Hlavný kontrolór obce

...

„2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
d) iného zamestnanca obce podľa osobitného zákona.“ .“.

Ustanovenie § 17 ods. 2 štatútu obce je svojou vnútornou konštrukciou a dikciou
v rozpore s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., keďže nereflektuje na začlenenie
iného zamestnanca obce do okruhu osôb, vo vzťahu ku ktorým je založená
nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra obce. Je pritom zrejmé, že obecné
zastupiteľstvo v súvislosti s formuláciou štatútu obce nereflektovalo na ostatnú
novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. Nakoľko tak vznikol stav rozdielnosti dikcie
interných noriem obce s dikciou zákona, je potrebné aj v tomto prípade ozrejmiť, že
obecné zastupiteľstvo ako orgán obce nie je oprávnené v konkrétnostiach dikcie
daných ustanovení modifikovaním zákonnej úpravy fakticky a neprípustným
spôsobom oprávnené preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej
republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie
obecnej správy tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015). Predmetné
ustanovenie je preto v rozpore s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

- Ustanovenie § 20 ods. 5 štatútu obce, ktoré znie:

„§ 20
Dobrovoľný hasičský zbor obce

...



„5. Členom DHZO môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne
spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Hasičský zbor je zložený z osôb, ktoré
vykonávajú činnosť v zbore dobrovoľne a sú spravidla členmi Dobrovoľného
hasičského zboru.“.“.

Ustanovenie § 20 ods. 5 štatútu obce je v rozpore s § 33 ods. 5 zákona č. 314/2001
Z. z., ktorý vymedzuje striktné zákonné podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba,
ktorá sa chce stať členom dobrovoľného hasičského zboru obce. Podľa označeného
ustanovenia zákona sú týmito podmienkami, že fyzická osoba je staršia ako 18
rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. V rozpore s predmetným
ustanovením a nad rámec zákona obecné zastupiteľstvo ustanovilo pri podmienke
veku člena dobrovoľného hasičského zboru aj hornú hranicu veku, a to 60 rokov, čo
je nielen neprípustné, ale vo svojich účinkoch aj diskriminačné. Obecné
zastupiteľstvo nie je v konkrétnostiach dikcie daného ustanovenia modifikovaním
zákonnej úpravy fakticky a neprípustným spôsobom oprávnené preberať ústavné
oprávnenie Národnej rady Slovenskej republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý
jediný je oprávnený na úseku regulácie ustanovení zákonov tvoriť všeobecne
záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015). Kreovanie akejkoľvek duplicitnej sústavy noriem
v miestnych podmienkach obce založené na odklone ustanovení aktov orgánov obce
od zákona je potrebné vyhodnocovať preto ako neprípustné a nezákonné.

- Ustanovenia § 21 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 5 štatútu obce, ktoré znejú:

„Piata hlava
§ 21

Hlasovanie obyvateľov obce
(miestne referendum)

1. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starosta podľa § 14 ods.1 písm. a), b) tohto štatútu obce.

3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum aj pred rozhodnutím
o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce, týkajúcich sa postavenia a
rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.“

...

„5. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch
dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

...“.“.

Ustanovenia § 21 ods. 1, ods. 2, ods. 3 štatútu obce sú v rozpore s ustanoveniami §
11a ods. 1, ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb., keďže obecné



zastupiteľstvo nielenže v rozpore so zákonom ustanovilo dôvody vyhlásenia
miestneho referenda, ale rovnako v dikcii štatútu obce modifikovalo aj povahu
fakultatívneho referenda o dôležitých otázkach života a rozvoja obce na miestne
referendum obligatórne. V tomto zmysle je nutné dôsledne odlišovať v ktorých
prípadoch, z akých dôvodov a za splnenia ktorých zákonných podmienok obecné
zastupiteľstvo vyhlasuje obligatórne miestne referendum a fakultatívne miestne
referendum. Zákonnými ustanoveniami sa pritom obecné zastupiteľstvo neriadilo.
V rozpore s ustanovením § 11 ods. 8 in fine zákona č. 369/1990 Zb. je aj
ustanovenie § 21 ods. 5 štatútu obce, keďže v tomto obecné zastupiteľstvo
neustanovilo povinnosť vyhlásiť výsledky miestneho referenda aj na webovom sídle
obce. Obecné zastupiteľstvo nie je v konkrétnostiach dikcie daného ustanovenia
modifikovaním zákonnej úpravy fakticky a neprípustným spôsobom oprávnené
preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej republiky ako
zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie ustanovení
zákonov tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015). Kreovanie akejkoľvek
duplicitnej sústavy noriem v miestnych podmienkach obce založené na odklone
ustanovení aktov orgánov obce od zákona je potrebné vyhodnocovať preto ako
neprípustné a nezákonné.

- Ustanovenie § 22 ods. 1 štatútu obce, ktoré znie:

„Šiesta hlava
§ 22

Zhromaždenia obyvateľov obce

1. Na prerokovanie záležitostí verejného záujmu môže obecné
zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.“.

Ustanovenie § 22 ods. 1 štatútu obce je v rozpore § 11b zákona č. 369/1990 Zb.,
podľa ktorého obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie
obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa
ods. 2 neustanovuje inak. Je zrejmé, že dikciou ustanovenia § 22 ods. 1 štatútu obce
došlo jednak k redukcii dikcie ustanovenia § 11b zákona č. 369/1990 Zb., a jednak
toto nereflektuje na ostatnú novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. v časti dikcie
ustanovenia § 2aa zákona. Obecné zastupiteľstvo nie je v konkrétnostiach dikcie
daného ustanovenia modifikovaním zákonnej úpravy fakticky a neprípustným
spôsobom oprávnené preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej
republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie
ustanovení zákonov tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).
Kreovanie akejkoľvek duplicitnej sústavy noriem v miestnych podmienkach obce
založené na odklone ustanovení aktov orgánov obce od zákona je potrebné
vyhodnocovať preto ako neprípustné a nezákonné.



- Ustanovenie § 24 ods. 3 štatútu obce, ktoré znie:

„§ 24
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

...

„3. Mandát poslanca zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným

odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený,

e) pozbavením pôsobnosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného

zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z.,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.

....“.“.

Ustanovenie § 24 ods. 3 štatútu obce je v časti písmen e), e) a h) v rozpore s § 25
ods. 2 písm. e), písm. f), písm. h) zákona č. 369/1990 Zb., ktoré boli dotknuté
neskoršou novelizáciou zákona, na ktorú obecné zastupiteľstvo v štatúte obce
nereflektovalo. Konkrétne v písmene e) dikcie citovaného ustanovenia zákona bolo
doplnené obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, v písmene f) boli doplnené časti
dikcie týkajúce sa pobytu v mestskej časti a v písmene h) bol doplnený
mechanizmus odstránenia nezlučiteľnosti funkcii. Nakoľko tak vznikol stav
rozdielnosti dikcie interných noriem obce s dikciou zákona, je potrebné aj v tomto
prípade ozrejmiť, že obecné zastupiteľstvo ako orgán obce nie je oprávnené
v konkrétnostiach dikcie daných ustanovení modifikovaním zákonnej úpravy fakticky
a neprípustným spôsobom preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej
republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie
obecnej správy tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).

- Ustanovenie § 25 ods. 2 štatútu obce, ktoré znie:

„§ 25
Práva a povinnosti poslancov

2. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného

zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho

orgánov, do ktorých bol zvolený,



c) dodržiavať Štatút obce Borský Svätý Jur a Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure a Zásady odmeňovania poslancov.“.

Ustanovenie § 25 ods. 2 štatútu obce je vo svojej dikcii v rozpore s § 25 ods. 1 písm.
d) až písm. f) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorých je poslanec obecného
zastupiteľstva rovnako povinný obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov, informovať
na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva
a prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca, keďže tieto boli do
zákona inkorporované neskoršou novelizáciou zákona, na ktorú obecné
zastupiteľstvo v štatúte obce ďalej nereflektovalo. Nakoľko tak vznikol stav
rozdielnosti dikcie interných noriem obce s dikciou zákona, je potrebné aj v tomto
prípade ozrejmiť, že obecné zastupiteľstvo ako orgán obce nie je oprávnené
v konkrétnostiach dikcie daných ustanovení modifikovaním zákonnej úpravy fakticky
a neprípustným spôsobom preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej
republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie
obecnej správy tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).

- Ustanovenia § 37 ods. 4 a § 45 ods. 1, ods. 2 štatútu obce, ktoré znejú:

„§ 37
Čestné občianstvo obce Borský Svätý Jur

...

„4. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5
väčšinou prítomných poslancov.

...“.“.

„Štrnásta hlava
Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

§ 45

1. Štatút obce Borský Svätý Jur je základnou právnou normou obce Borský
Svätý Jur. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných
orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Štatút obce Borský Svätý Jur, ako aj jeho zmeny a doplnky, schvaľuje
obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.

...“.

Ustanovenia § 37 ods. 4 a § 45 ods. 2 štatútu obce sú neprípustnou modifikáciou
(obsahu) ustanovenia § 12 ods. 7 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého
na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, §



18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje
inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov. Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené modifikovať akékoľvek znenia
ustanovení zákona, keďže týmto postupom sa vytvára domnelá duplicitná sústava
právnych noriem, ktorá je príznačná neprehľadnosťou a súčasne sa vytvára aj stav
porušenia zákonnosti implikujúci právnu neistotu v otázke zákonného postupu
orgánov obce, ktoré sa pri výkone svojich právomocí „spoliehajú“ na postup podľa
interných aktov, ktoré by tak za každých okolností mali byť nielen aktuálne, ale
predovšetkým v súlade so zákonom. Obecné zastupiteľstvo nie je ani v jednom
z vyššie vymedzených prípadoch rozporu dikcie štatútu obce so zákonom oprávnené
v konkrétnostiach dikcie daných ustanovení modifikovaním zákonnej úpravy fakticky
a neprípustným spôsobom preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej
republiky ako zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie
ustanovení zákonov tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).
Predmetné ustanovenia štatútu obce sú preto v rozpore s § 12 ods. 7 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb.

Ustanovenie § 45 ods. 1 štatútu obce je v časti v rozpore s § 6 ods. 1, ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb., ktoré ustanovuje rámec všeobecne záväzných právnych noriem
s ktorými v rozpore nesmie byť všeobecne záväzné nariadenie obce vydávané vo
veciach územnej samosprávy a všeobecne záväzné nariadenie obce vydávané vo
veciach preneseného výkonu štátnej správy obcou. Ak obecné zastupiteľstvo
ustanovilo, že všeobecne záväzné nariadenia obce majú byť v súlade aj so štatútom
obce, ktorý je interným aktom obce, je daná právna úprava štatútu v rozpore so
zákonom a vecne neprípustná. Nakoľko tak vznikol stav rozdielnosti dikcie interných
noriem obce s dikciou zákona, je potrebné upriamiť pozornosť na skutočnosť, že
obecné zastupiteľstvo ako orgán obce nie je oprávnené v konkrétnostiach dikcie
daných ustanovení modifikovaním zákonnej úpravy fakticky a neprípustným
spôsobom preberať ústavné oprávnenie Národnej rady Slovenskej republiky ako
zákonodarného orgánu, ktorý jediný je oprávnený na úseku regulácie obecnej správy
tvoriť všeobecne záväzné a vynútiteľné právne normy (Rozhodnutie Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Svzn/1/2015).

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je zrejmé, že ak obecné
zastupiteľstvo prijalo napadnuté uznesenie, ktorým schválilo Štatút obce Borský
Svätý Jur, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.02.2015, a ktorého ustanovenia sú
v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb., so zákonom č. 138/1991 Zb. a so zákonom
č. 314/2001 Z. z. je vadou nezákonnosti zaťažené napadnuté uznesenie ako celok,
keďže jediným dôvodom prijatia napadnutého uznesenia je schválenie štatútu obce.

Vzhľadom na významnosť štatútu obce pre usporiadanie vzťahov v obci
a zadefinovanie jej statusu a statusu jej orgánov a organizácii je potrebné za
každých okolností trvať na tom, aby sa orgány obce Borský Svätý Jur a nepriamo aj
všetky dotknuté osoby riadili štatútom obce, ktorého ustanovenia budú v súlade so
zákonom, a preto s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, z dôvodu porušenia
zákonnosti a ustanovení zákona č. 369/1990 Zb., zákona č. 138/1991 Zb. a zákona
č. 314/2001 Z. z. vyššie uvedenými ustanoveniami preskúmaného štatútu obce,
navrhujem napadnuté uznesenie zrušiť, eventuálne nahradiť uznesením, ktorým



bude schválený štatút obce, resp. jeho zmeny, ktoré budú vo svojich ustanoveniach
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. orgán verejnej správy je povinný vybaviť
upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia.

Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude upozornenie
prokurátora prejednané, žiadam včas oznámiť tunajšej prokuratúre, pretože sa tohto
zasadnutia mienim zúčastniť.

JUDr. Iveta Vyskočová
okresná prokurátorka

Telefón: +421 34 651 50 51 Fax: +421 34 651 51 57 E-mail: podatelna.opse@genpro.gov.sk



Bežné výdavky 2022     rozpočet 1.zmena 2.zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

v € v € v € v € v € v € 

01. 1.1.0 obecny úrad

633 002 výpočtová technika 3 600 6 000 2 400

642 014 odchodné 14 000 0 -14 000

17 600 6 000 -11 600

04.5.1.0.   cestná doprava

635 006 údržba ciest 0 10 100 10 100

0 10 100 10 100

Bežné výdavky spolu: 17 600 16 100 0 0 0 -1 500

zmena rozpočtu č.   1/ 2022



Kapitálové výdavky 2022     rozpočet 1.zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

03.2.0.0 ochrana pred požiarmi 0 0 0 0 0

716 001 projektová dokumentáca 0 1 500 0 1 500

0

0 1 500 0 0 0 1 500

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

Kapitálové výdavky spolu: 0 1 500 0 0 0 1 500

Základná škola s matersku školou

ZŠ BT zo ŠR prenesené kompetencie  - normatívne

ZŠ prenesené kompetencie  - nenormatívne

Šk. zariad. BT od obce

MŠ, ŠJ, ŠK   MŠ

  ŠK

  ŠJ

kapitálové výdavky, údržba budov

Pokrytie miezd 

Spolu

príspevky od rodičov, dotácia zo  ŠR, režia 0

0 0 0 0 0 0

v Borskom Svätom Jure, 17.01.2022

sumár

Spolu

Spolu



Stanovisko hlavn6ho kontroltira obce Bors[f Sviitf Jur k ndvrhu na irpravu rozpoitu
rozpoitoqim opatrenfm iJn022

V sttlade s uslBnovenlIIIR § 18 f ods.l pism.c)zttkOnaこ .369/1990 Zb.o obecnom z二 adenf v znenf neskorζ fch

predpisovЪ  v s`lade s§ 11 0dS.4 pism.b)z`kOnaこ .369/1990 Zb.o obecnoln zriadenf v zneni neskorζ fch predPisov a na

z`klade§ 14 ods.2 pism.a)zttOna t.583/2004Z.z.o rozpoこ Ю

"ch pra宙

dlich ttzemnei salnOSprivy a o zmene a do―

plneni niektottch Z`kOntt v znelll neskogich predPisov predkldim obecn`mu zastupiterstvLI V BOrskom S宙 tom」llre,

stano宙sko hlavndlo kontro16ra k nお Thu na l.rozpoこ tove opatrenie rozpoc‐tu obce Borstt SVatt Jur pre rok 2022.

N`Rぼh rozpoこ tu obce BoFSk,SVtt Jur na rOk 2022 sも れradoll.na Юky 2023-2024 bol schvttenチ v smade s。

vさeobecne z討 aznヵ ni pri、Tymi predpismi a v s`lade so vζ eobecne z`vttnヵ ni na五 adeniami obce Borskラ Svatt Jur dtta

13.12.2022 uznesenflnこ .400/2021.

Pri spracovantt a posttdeni stanoviska som vych`dzal z predloZen`ho n`vthu na ttpravu rozpoこ tuこ .1/2022 pFe rOk 2022

a nasleduiiCiCh dvoch hradttk:

1.ZЫ'aこ董 a FnetOdickei Spr岳 Ⅶ o壺 predloZenフ nお凸 na`p記Ⅶ  rozpomlこ .1/2022 je v pttntovei ai vフ davkOVcjこ asti

spracovan,V Sllade s platnou legislat市 ou zよonaこ.583/2004Z.z.o rozPoこtO｀″Ch pra宙 dl`ch`zemnei sall10Sprふ γ

v zneni neskorζ〔ch predPisoⅥ  N`vTh na llprav‐ ll rozpoこtuさ .1 /2022 je predloЙ enフ vこlenenf v s`lade s § 10Z`kOna
こ.583/2004Z.z.o Юzpoこtovフch prav■dltth tteIIlllei salnOSprivv.

2.Z ve亜hoぼadiska

Bettr〔 Dゴinlv― Bez zmenv

Bezne wdavkv
Znleny、「o vydavkoveiこ aSti Vznildi v celkovei Vチ ζke 12 500,―C,na jednotlivチ ch p010Йkich nasledovne:

01.1.1.O obecnf ttrad
-633002 巧υα蘭olだ fecrlnfたらzり応。「lieづdげOy0 2初Qイ
V rozpoё te na Юk 2022 bolo v si宙 slosd s obnovou Ⅵ″oこtOVei techntty Юzpoこ tovanフ ch 3 600,― C.Stav PouZiternosd

、γPoこtotti techniky sa za posledn6 obdobie podstatne zhorζ ll.Prostriedky na obnovu vypoこ tovej techniky sa uZ vlac

rokov rozpoこ tovdi,ale nedoζ lo k jei n`kupu.、 ァhOdnOtenfm dorllこ enフch CenOvych pont■ sa zistilo,乏 e deto prekraこ可
`rozpoこtovan`sumu 3 600,く ,na■c3k2022,a preto ie pOtrebn`rozpoこ tovym opatrenfm sumu navysir o 2 400,{.

-642 014 odcr20dn4 mfttnた o 14 0θQ{
V rozpoこ te na rok 2022 boli rozpoこ tovand prostrieaγ  na wplatenie odchodn6ho starosto宙 ,ktor6mu v roku 2022

konこilo funktn6 obdobie,Vzhradom k tomu,こ e starosta obce sa vzdal rnanddtu eζ te pred uplynuttn■ fllnkc‐n`ho obdobia

a to v roku 2021,bolo mu odchodn6、γplaten`v danom roku.RozpOban`prostriedky vo vyske 14 000,―C na rok

2022,je IIlottn`pou】 iぜ na Ⅵ″kⅢepOを adOvこ皿ド h Znlien v tomto rozpoこ tovom opatre通 こ.1/2022.

04.5.1.0. cestlli doprava
-635 θθ6議drガba ciest nげ enig yフdανkOソ 0101熱、一a
V rozpoこte na rok 2022,協 hradom na finanこ nフ staV`こ tov obce,nebola t`to poloを ka v6bec rozpoこ tovand.

vzhradom na nutnosぜ opravy ruektoryCh ttseko■ Je potrebne Ⅲ to roZpoこ to、甲m opatrenfm、げcleniぜ finanё n`

prostnedky na kapitolu cestn6 doprava一

`drZba ciest.
Finallこn`prosmedkv l.a фravLl rOZpoこ tll na polo乏 Mch 633 002もつoこtO滋 健Chnika a 635 006近 dttba ciest vo"ζ ke

12500,― C,bud`ゃγ時
“

presunulm inanこ nフCh prOsttedkov v ralllci rozpoこ tu z kapitoly― bettn`v′davky-01.1.1.0
obecn′

`rad―

polo2ky 642 014 odchodn6,ktor6 bolo rozpoこ tovan6 vo vフ こke 14 000ダ C na vγplatenie odchodn6ho

b弁′al`Illu starosto宙 obce.

KapttM Dinlv― Bじ zIInellv

Kapit61o通 、千davkv
Zmenyゃりvydavkove,こ asti VZnikli v celkovei wζ ke 1 500,{nasledovne:

03.2.0.O o山 alla pttd po加mi
-716 001 Pttic陥 0,イ 議元3menttcic nmttζenた ちZm′kOν o 1 5θら4
Po ukonこenl stavebneiこ aStl rekonζ mkcie hasiこ skei zbrOiniCe,pri p五 pravovanei k01audic五 sa zistilo,乏 e stavebn`

zmeny vykonall`poこ as rekonζ trukcie neboli zapracovan`do dokumenttcie.Bez potrebnei dokumen“ cie nie le moЙn6

0biekt Sk01audovar.Dopracovanie proiektOVei dokumenticie mtt s饉 ぜ1500,‐ C.V rozpoこ te na rok 2022 nebola t乱o

polo乏 ka rozpoこ tovani.P轟 zostavovanf rozpoご ttl na rok 2022 neboli tieto inforlnicie k dispozicii.

Finattn`prostriedky na`pravu rozpoこtu na teitO polomtt vo寸 盈e1500,― C budi vγkryt`presunulm ttnanい チch
pЮstiedkⅣ v通mci rozpoこ tLI Z kapitoレ ーbezne vydavky-01.1.1.O obecny urad― p310Zky 642 014 odchodn`― pre

b"a16hO Starostu,ktor6 bolo rozpoこ tovan`vcl wζ ke 14 000,― C¨

Finallこ n6opericie prfimi― bez zmenv

Fhancne operacle vvdavkv― bez zmenv

Zttdm`こ kola s EEaterSkouこ kolou 3orskf S前●夕Jur― bez zIIlenV



`v taburke
V

Bein€ prijmy - bez zmmy

Bein6Yfdavky
01.1.1.0 vfdavky vercjnei sprivy

045.1.0. ceshi doprava

633∞2 wpoaov`techn■ a

642 014 odchodn`

6350061とZba ciest

navyζ enie o   2 400,― C
zniZenie o  -14000,― C

naWζenie 0 10 100,― C

Kapitrflov6 prijmy - bez z.meny

Kapi輛品ν
`wdaVky03.2.0.O omalla pred pomarnl1 716 001 praektovi dokumenticia  na、 γζenie o  1 500パ

Finanin6 operiicie prijmi - bez zmeny

Finanin6opericie vfdavky - bez zmmy

獅 山正こkdas matmkouこ kolou brdゞ S屯呼Jur ‐bez―elly

Ziver

Predkladand zmena rozpoftu f.1/2O22 vychiidza z nevyhnutnfch potrieb obce. Nawhovan6 zmeny sa budri
realizovat' presunom rozpoitoqich prostriedkov v rdmci schv6len6ho rozpoitu obce na rok2A22. Presun sa zrealizuje
z prostriedkov urienfch na vyplatenie odchodn6ho pre starostu vo q75ke 14 000,-€, ktor6 boli rozpoilovan6 na rok
2O22, kedy koniilo funkind obdobie starostu. Nakolko bfvalf starosta sa vzdal marddtu e5te pred uplynutfm
funkin6ho obdobia a odchodn6 bolo vyplaten6 v roku 2021-, je moZn6 prostriedky pouZit' na vykrytie vyS5ie poZado-

van;ich zmien v rozpoite narok2022.

Predkladanrizmenu rozpodtu Ll/2022, odpo rri i am poslancom obecn6hozastupitefstvaschvdlit', vrozsahu
akom je niiwh predioZenf.

Borskf Sviitf Jur 19.1.2022

Mgr. Rastislav Droppa
hlavny kontrol6r obce
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OBEC BQRSI(Y svArV JUR, Borskli sviilii Jur 690,908 79 Borslqi Svritlf Jur
Tel.: 034 1777 2121 i :

e-mai I : info(]bors kysvatyj ur, sk, u,eb : wrvw. borskysvatyj ur. sk

,

ZI/.DOSf O PRIDELENIE BYTU

/o/u Ltt 'nt y'cilot, /6' tl - f0,11p,6,

Meno a priezvisko D6tum a miesto narodenia

jfuru

V pripade pridelenia bytu Ziadam o prijatie d alsej osoby do byru:

, Dhtnm narodenia Pribuzensky vztah Adresa trval6ho pobytu

/6". {, Jto'? ,latt/.ty'' !0",/irr' / lo

Stav

Meno a priezvisko

,h),4irq y'ril/ibua ,/on),

,4-tuarfuq :frru/,r" ,tt'!_lUrA 
frq irrr&/ l', lar lfo

rer kontakr ft.4/.. f.r:( /i.{ E-mail: l.ilr.qAbrt11lzonr't.q.f,!).,////.q.t'/e*r/,, ,,, ,.,(/

Vyhlasujem, Ze som vSetky irdaje uviedol/a/ podl'a pravdy, Som si vedomylill, Ze nepravdiv6 irdaje
mozu byt' dovodom vyradenia z evidencie uoh6dzadov o pridelenie bytu,

,r/,r' Lt/ ./ Ih/fuz/,/ol1 ',
.1 ..".. '...'*l/,..

podpis Liadat&a

K iiadosfije potrebn6 priloiit' samostatnir prilohu:

daiove priznanie za precictrdd zajicikalendamy rok, pracovrrir zmluw, potvrdenic zamestnivatel'a o prijme za
poslednych 12 mesiacov Ziadatel'a osoby, ktor6 sa s nirn spolodne posudzuje. Potvrdenie musi obsahovat'
d6tunr, od ktoreho je menovanylil/ z,amestnanylill, za akd obdobie sa prijem uvddza, vyi5lar dist6ho a hrub6ho
priimu, presnr.i adresu zatnestndvatel'a a kontalrt na osobu zodpovednri za vystavenie potvrdenia.
V pripade poberania jednej zo soci6lnych divok, potvrdenie zo socidlnej poisfovne, resp. UpSVaR o poberarii
prislu5nej d6vky za predchfdzajrtci kalend6.my rok (napr. starobny d6chodok, invatidnli dOchodok, rodidovsky
prispevok, d6vku v hmotncj nridzi a pod.)

/ro 'at ?/ tarc '" 
,,/rr '-

V Borskom Svetom Jure, df,a ,1. /'.t{,. ,/'// /

/n 2.. ,-
Jlct t



tgn{"ffiffigu I^- ...- I
BORSK{' SVATf JUR I

L'rl-illi t ,Pb*l- i ti

ocriUqt )opo\21

OZHlinikBSJ, V zfhradirch260,908 79 Borsky Sv. Jur

Obec Borskli Sv. Jur
908 79 Borsk;ii Sv. Jur

V Borskom Sv. Jure 10. augusta 2021

Yeo Ziadost' o prediZenie Zmluvy o spoluprSci medzi Obcou Borsky Sv. Jur aOZHlinik BSJ

YdLend pani starostka avdZeni dlenovia obecn6ho zastupitel'stva!

V decembri 2020 bola podpisan6 predm etnd Zmluva s platnost'ou na j eden rok, ktorii
plati do 31. decembru202l. NaSe OZmatrvaly zitujem starat'sa nad'alej a dlhodobo lokalitu
Hlinik v zmysle dohodnutych podmienok.
Liadame V6s preto o prediZenie predmetnej Zmluvy aspoil do 31. 12.2026.

Zatial m6me za sebou prvlf polrok naSej existencie k 30.6.2I. NaSe OZ materaz 55 dlenov, z
toho 15 deti.

Toto je prehfad o na5ej doteraj5ej dinnosti:
- pravidelnd kosenie okolia Hlinika, vypustn6ho kandla a okolia prijazdovych ciest od kaplnky
po mostik,
-vymena dasti po5kodenej rriry privodu vody od prameila o jazera cca 4m,
-oprava cesty od kaplnky po mostik nad odtokom jazera a jej priebeLndudrlba,
-zbierume a o dv oz odpadkov,
- zarybnenie - 400 kg kapor obecny,

Ku dflu 30.6.2021dlenovia OZ odpracovali 164 brig5dnickych hodin.



Dal5ie n6mety na roz5irenie aktivit:

-oprava a vydreva brehov Hlinika. Podmyt6 brehy sa zosrivajri a v niektorych risekoch
ohrozujri pril'ahhi cestu.V tomto bode by sme chceli oslovit'obec o dodanie materi6lu, prircu

by dodali dlenovia OZ. Brehy by sme chceli spevnit' jednoduchou kon5trukciou zo zvisllfch
kolov doplnenych vodorovnymi z(hranami z tvrd6ho agritov6ho dreva.
-tdrLba a distenie Tehelniackej jamy pri kriZi.Prerezanie n6letovych drevin a kosenie, hlavne
medzi cestou na Tomky a vodnou plochou. Vfhlad z cesty na vodnf plochu bude motivujrici
pre ostatnych obdanov , aby aj oni udrZiavali lokalitu v distote.
- osadenie informadnej vitriny pre potreby OZ
- verejn6 ryb6rske preteky pre dospelych aj deti podfa aktudlnej epidemiologickej situ6cie,

ilenovia OZ vnimqio svoju starostlivost' o lokalitu Hlinik ako dlhodobri dinnost'. Vedomost',
Le Zmluva o spolupr6ci je uzavretd na obdobie len jedn6ho roka je pre n6s demotivujrica.
rJZpo prvom polroku na5ej dinnosti sa stal Hlinik krajSim a funkdnej5im miestom na oddych,
preto verime, Ze na5u Ziadost'podporite!

Dakujeme a tesime sa na dalSiu spolupr6cu!

Jurd6k Jozef



Dodatok d. 1 k Zmluve o spolupr6ci (d alej len ,,Dodatok")

uzatvorenej podl'a $ 51 z6kona(,.4011964 Zb. Obdiansky z6konnikv zneni neskor5ich predpisov

medzi zmluvnymi stranami.

N6zov:
Sidlo:
re o:
St. zastupca:

a

N6zov:
Sidlo:
reo:
St. zastupca:

Obec Borsk;i Sviit;i Jur
Borsklf Sviity Jur 690, 90879 Borsky Sviity Jur
00309401
Anna Kratochvilov6, starostka

Obdianske zdruileme Hlinik BSJ

Borsky Svlity Jur 260,90879 Borsky Sviity Jur
s3357811
Jozef Jurd6k

eldnok I.

Uvodnd ustanovenie

Na z6klade dohody zmluvnych str6n sa meni Zmluva o spoluprdci,uzatvoren6 v zmysle $ 51 z6kona
(,.4011964 Zb. Obdiansky z6konnik, a to sp6sobom a v rozsahu v zmysle Cl. II tohto Dodatku.

Cl6nok II.

Predmet Dodatku

P6vodnd znenie textu: Zmluvasatzatvitra na dobu urditir do 31.12.2021

Znenie textu po zmeno Zmluva sauzatvfura na dobu urditri do 31.12.2023

V Borskom Sviitom Jure, df,a 27.12.202I

Obdianske zdrulenie Hlinik BSJ

Jozef Jurd6k, Statut6rny zhstlpca
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