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Z á p i s n i c a 

 

Z tridsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 07. 03. 2022 o 18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur :  Mgr. Juraj Smolár – zástupca starostu 

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

Kollárová,  Dušan Hudec 

Ospravedlnení: Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Ďalej prítomní:   

− hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

− zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

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

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

poslancov, ospravedlnili sa Mgr. Ľubica Uhrová a Mgr. Branislav Baláž. Zapisovateľkou bude 

Martina Sýkorová. Zástupca starostu dal hlasovať o programe zasadnutia :  

 

       Uznesenie č. 425/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 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 štatútu obce Borský Svätý Jur 

5. Zmena rozpočtu č.2/2022 a správa hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu č.2/2022 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021  

7. Schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného 

zastupiteľstva   

8. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 

9. Schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov 

10. Pošta: Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie podzemného kábla do obecnej   

                     komunikácie – Ing. Lukáš Mateovič    

11. Rôzne  

12. Záver   
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 Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 426/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Dušana Hudeca a Mgr. Jozefa Baláža. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

            Uznesenie č. 427/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                           zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu Kollárovú  a Petra Vlka.     
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Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

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  01. marca 2022.  

 

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

a 123/1 – v evidencii 

 

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 -  zrušené         

 

Uznesenie č. 414/2022 – Program rokovania obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 24. 01. 2022. 

 

Uznesenie č. 415/2022 - Schválenie členov návrhovej komisie                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Martu 

Hromkovičovú a Petra Vlka. 

        

Uznesenie č. 416/2022 - Schválenie overovateľov zápisnice    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubicu 

Uhrovú a Dušana Hudeca.      

 

Uznesenie č. 417/2022 - Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie  kontrolu uznesení s tým, že 

v evidencii zostávajú uznesenia č. 240/2020 , č. 392/2021. 
 

Uznesenie č. 418/2022 – Návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov 

– štatút obce – splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie správu z kontroly hlavného 

kontrolóra obce z kontroly interných predpisov – Štatút obce Borský Svätý Jur. 

 

Uznesenie č. 419/2022 – Upozornenie prokurátora Pd 152/20/2205-2 – prerokovanie – v 

evidencii   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie upozornenie prokurátora 

a tomuto upozorneniu prokurátora Obecné zastupiteľstvo vyhovelo, o čom bola Okresná 

prokuratúra Senica informovaná.  
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Uznesenie č. 420/2022 – Zmena rozpočtu č.1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene 

rozpočtu č.1/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Zmenu rozpočtu č.1/2022.  

 

Uznesenie č. 421/2022 – Žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie 3-izbového nájomného 

bytu – splnené   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo pridelenie 3 - izbového nájomného 

obecného bytu a Monike Kunštekovej bol pridelený nájomný byt v bytovom dome č.790.  

 

Uznesenie č. 422/2022 – Predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie Hliník BSJ – 

splnené  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo predĺženie zmluvy, o dohoda bola   

podpísaná dňa 2.3.2022.  

 

Uznesenie č. 423/2022 – 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 zrušilo Uznesenie č.392/2021. 

  

Uznesenie č. 424/2022 – Schválenie nákupu novej výpočtovej techniky – splnené 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo nákup novej výpočtovej techniky. 

Výpočtová technika sa momentálne inštaluje na obecnom úrade.  

                                                                    

Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie:  

 

    

    Uznesenie č. 428/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 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. 419/2022.  

                                                                                               

    Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 3 -  Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného   

zastupiteľstva  - názory a podnety obyvateľov obce   

Zástupca starostu odpovedal na dotaz poslankyne Marty Hromkovičovej , koľko nás vyšiel 

projekt Wifi pre Teba a v akej výške bolo krátenie z dotácie. Zástupca starostu informoval, že 

hodnota zákazky bola 14 376 €, skutočná hodnota zákazky bola 15 626 €, navýšenie bolo z 

dôvodu zakúpenia solárneho panela pre lokalitu Hliník, 13 775 € boli financie od štátu a 1851 € 

bola spolúčasť obce, dotácia bola krátená na sumu 10 242 €, vlastné zdroje 5383 €.  

Poslankyňa Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že chybou bývalej starostky nám krátili o 25%, 

nakoľko z troch uchádzačov vybrala druhého najlacnejšieho, a preto by sa uvedené malo 

zosobniť bývalej starostke. Zástupca starostu reagoval, že môžeme predmetnú vec prejednať na 

pracovnej porade.  

 

Zástupca starostu informoval, že dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia neboli 

žiadne.     

 

Bod č. 4 -  Návrh štatútu obce Borský Svätý Jur 

Zástupca starostu informoval, že návrh štatútu obce bol dňa 18.2.2022 zverejnený na webovej 

stránke obce a v obecnej výveske pred kultúrnym domom, lehota na predloženie pripomienok bola 

do 28.2.2022 vrátane, neboli žiadne pripomienky. Štatút obce tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

 

     Uznesenie č. 429/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4  Návrh štatútu obce Borský Svätý Jur 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje   

                                                       Štatút obce Borský Svätý Jur. 

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 5 - Zmena rozpočtu č.2/2022 a správa hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu 

č.2/2022 

Zástupca starostu sa pýtal poslancov OZ, či majú pripomienky k zmene rozpočtu. Zástupca 

starostu udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý v krátkosti informoval o jeho stanovisku 

k zmene rozpočtu a na záver skonštatoval, že zmena rozpočtu vychádza z potrieb obce 

a odporúča poslancom schváliť tak, ako bola táto zmena rozpočtu predložená. Zmena rozpočtu 

č.2/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.   

 

Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová informovala, že keď bývalá starostka tvrdila, že je 

žumpa za kultúrnym domom , nie je to pravda, kultúrny dom žumpu nemá, tiekla žumpa ktovie 

kam, bude sa musieť žumpa vybudovať. Zástupca starostu reagoval, že ešte sme zatiaľ nezistili, 

kam žumpa tečie.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

 

     Uznesenie č. 430/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5  Zmena rozpočtu č.2/2022 a správa hlavného kontrolóra obce k zmene 

rozpočtu č.2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje   

                                                     Zmenu rozpočtu č. 2/2022.  

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

  

Poslanec Peter Vlk vypichol, ešte pár vecí, ktoré v minulosti nešli zrealizovať,  v zmene rozpočtu 

sme schválili financie na údržbu ciest (výtlky), na pasport dopravného značenia, čo dlhodobo 

nešlo, schválili sme financie na čističku, na váhu do zberného miesta. Zástupca doplnil, že sa 

schválila suma 25 000 € na výrub stromov v chatovej oblasti Tomky, 180 suchých stromov 

v tesnej blízkosti chát, 90 % sa budú riešiť plošinou, zo zeme sa dá zrezať 10 – 20 %, budú to 

riešiť pilčíci. Poslanec Dušan  Hudec sa pýtal, čo s drevom. Zástupca starostu odpovedal, že sa 

predá záujemcom podľa cenníka, ktorý sa schváli.           
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       Uznesenie č. 431/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5  Správa hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu č.2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie    

Správu hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu č. 2/2022. 

                                                                                               

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Bod č. 6 - Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021  

Hlavný kontrolór v krátkosti predstavil správu,  celkovo ukončil päť kontrol,  zostalo šesť 

kontrol neukončených pre  r.2021, plánované dve kontroly za r.2021 neboli ešte začaté. 

Predmetná správa tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.   

Poslankyňa Marta Hromkovičová poďakovala hlavnému kontrolórovi za jeho prácu, za 

usmerňovanie v úpravách právnych noriem a zmeny v legislatíve. Zástupca starostu taktiež 

poďakoval hlavnému kontrolórovi za jeho prácu, za súčinnosť aj nad rámec svojich pracovných 

povinností.      

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

      

   Uznesenie č. 432/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6  Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie    

Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021.  
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Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                   

Bod č. 7 - Schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného 

zastupiteľstva   

Zástupca starostu informoval, že písal na Ministerstvo vnútra, či môže mať zástupca starostu 

v prípade jeho neprítomnosti svojho zástupcu a obdržal odpoveď, že to nie je možné. Poslanci sa 

dohodli, že zvolia za ďalšieho poslanca povereného na zvolávanie a vedenie zasadnutí OZ 

poslanca Petra Vlka.   

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

      Uznesenie č. 433/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                        zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7  Schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí 

obecného zastupiteľstva   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

poveruje  

poslanca Petra Vlka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 

§ 12 ods. 2, ods. 3 , ods. 5 a ods. 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.     

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 8 - Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 

Zástupca starostu informoval, že sme boli požiadaní o návrh kandidátov na Okresný súd 

v Senici, ktorý každé štyri roky vyzýva samosprávy na zvolenie prísediacich na súde. Na základe 

žiadosti súdu boli poslancami navrhnutí kandidáti Mgr. Juraj Smolár a Mgr. Rastislav Droppa. 

Tento návrh bol zaslaný predsedovi Okresného súdu, ktorý kandidátov preveril a napísal, že 

nemá námietky k navrhovaným kandidátom.  Žiadosť Okresného súdu Senica tvorí prílohu č. 4 

tejto zápisnice.   

       

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 434/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8  Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie   

predložený návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Senica. 

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

      

Bod č. 9 - Schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov 

Zástupca informoval, že vystala otázka vysokému počtu výrubu stromov, a aby sme mohli drevo 

predávať za trhové ceny, stiahli sme si cenník štátneho podniku OZ Karpaty, Lesy SR. 

Poslancom bola cenník zaslaný e-mailom a mali k nemu aj pracovnú poradu. Poslanec Peter Vlk 

sa  vyjadril, že ťažba a predaj dreva nebol prehľadný, obec prerábala na dreve, porovnávali sa 

ceny s cenníkom štátnych lesov.  Zástupca upresnil, že sa jedná o suché strom, palivové drevo. 

Poslanec Dušan Hudec mal otázku k aktualizácii cenníka, či sa bude automaticky aktualizovať aj 

náš cenník. Zástupca odpovedal, že áno, ceny sa upravujú viackrát za rok, cenník bude dostupný 

na webovej stránke.  Občianka Elena Kadlicová sa pýtala, aké budú podmienky pri predaji pre 

občanov, ako bude predaj realizovaný. Zástupca odpovedal, že to je ešte v riešení, ak príde ku 

konkrétnemu výrubu, bude to hlásené v rozhlase a zverejnené, občania sa môžu už aj teraz 

nahlasovať , bude to 90% borovicové drevo. Poslanec Dušan Hudec mal otázku, koľko m3 sa 
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bude predávať. Zástupca reagoval, že zatiaľ presne nevie, je to 180 stromov, ešte niektoré stromy 

uschnú. Cenník na predaj dreva tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.   

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

      Uznesenie č. 437/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 9  Schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

cenník na predaj dreva z obecných lesov. 

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                   

Bod č. 10 - Pošta: Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie podzemného kábla do 

obecnej komunikácie – Ing. Lukáš Mateovič    

Zástupca starostu informoval, že uvedenú žiadosť s poslancami prerokovali, môžeme schváliť len 

v rámci vyznačenej trasy označeného kábla, nakoľko parcela je podstatne väčšia. Poslankyňa 

Marta Hromkovičová doplnila, uvedené sa týka zriadenia vecného bremena pre Západoslovenskú 

distribučnú , a. s. , preto schvaľujeme len červeno-vyznačenú časť, aby nám nezablokovali celú 

parcelu.    

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

  Uznesenie č. 438/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 10  Pošta: Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie podzemného kábla 

do obecnej komunikácie – Ing. Lukáš Mateovič    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
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Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie podzemného kábla VN (22 kv) do obecnej 

komunikácie parcely číslo 14197 a 14198 (vyvolané Preložkou), a to vecné bremeno sa bude týkať 

len červeno vyznačenej časti v geometrickom pláne, ktorý bude prílohou k tomuto uzneseniu,  od 

žiadateľa Ing. Lukáša Mateoviča – Lwm, s.r.o., Znievska 1, 851 06 Bratislava, IČO : 44760914. 

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Doplnenie programu  o bod Zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese 

deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj pred bod Rôzne.    

Zástupca starostu informoval, že sme obdržali žiadosť o predstavenie projektu 

deinštitucionalizácie  od TTSK, ktorú preposlal poslancom, tento zámer predstaví Ing. 

Lopatníková.  Zástupca starostu navrhol tento bod doplniť pred bod Rôzne.  

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 439/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese 

deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj pred bod Rôzne.    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

schvaľuje 

 

doplnenie programu o bod Zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese 

deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj pred bod Rôzne.    

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov     
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Zástupca starostu dal slovo Ing. Lucii Lopatníkovej, ktorá preposlala na obec list s tým, že by 

chcela daný projekt predstaviť na zasadnutí OZ, oslovili obec už pred dvoma rokmi. Ing. 

Lopatníková informovala, že 20.1.2022 skončila prípravná fáza projektu, teraz sú v 1.fáze, mali 

by rokovať so zástupcami oslovených obci: Moravský Sv. Ján, Sekule, Borský Svätý Jur, Kúty, 

Kuklov, Čáry, Šaštín-Stráže, Štefanov, jedná sa o prezenčný zámer vytvoriť bývanie - dvojdom 

pre 12 ľudí - klientov  s psychickým ochorením a oslovujú obce, ktorá lokalita by bola vhodná na 

tento zámer, domy by nemali byť mimo dostupných služieb, len v obci, jednalo by sa 

o špecializované zariadenie s 24 hodinovou podporou od pondelka do nedele, do r.2026 by 

realizovali výstavbu v troch lokalitách.  Poslankyňa Marta Hromkovičová doplnila, že bolo  

stretnutie s VUC Trnava v kultúrnom dome, kde sme prisľúbili súčinnosť,  konala sa aj online 

konferencia, hlavným cieľom je dopriať klientom, aby žili normálnym plnohodnotným životom, 

treba nájsť vhodný pozemok v blízkosti občianskej vybavenosti, boli rokovania s p. Blažekom za 

účelom vytypovania vhodnej lokality. Ing. Lopatníková ďalej informovala, že je o to diskusii nájsť 

spoločne vhodný pozemok, aby mohli 1.4.2022 začať konanie, územné plánovanie, stanoviť cenu.  

Zástupca starostu prečítal list k zámeru deinštitucionalizácie, vznikla by aj možnosť nových 

pracovných príležitostí, široké spektrum špecializovaných sociálnych služieb. Poslanec Mgr. Jozef 

Baláž reagoval, že je potrebné takúto vec podporiť, obec pravdepodobne poskytne čistý pozemok. 

Ing. Lopatníková informovala, že to je o vec diskusie,  predstavila v krátkosti klientov v DSS 

v Moravskom Sv. Jáne, v tomto projekte je veľmi silná podpora personálu, klienti by poskytovali 

4 hod. denne fyzické práce jednoduchého charakteru využiteľné aj pre obec, klienti budú vždy 

s vyškoleným personálom, jednalo by sa o finančnú podporu z Úradu práce, platené služby. 

O slovo sa prihlásil občan p. Syseľ a pýtal sa, aká rozpočtová organizácia to bude v r. 2026 a aká 

je kapacita zariadenia , koľko klientov. Ing. Lopatníková odpovedala, že sa budú riadiť 

rozpočtovými pravidlami , sú financovaní TTSK, kapacita je 100 klientov, plus 30% navýšenie 

personálu, v každom dome by bolo 5 ľudí na 6 klientov, projekt  má určitý princíp , v jednom 

dome môže byť len 6 klientov. Občan p. Syseľ sa ďalej pýtal na konkrétny personál, na služby 24 

hod, ako budú fungovať.  Ing. Lopatníková odpovedala, že služby nepôjdu v systéme 12/12 , 

služby pôjdu podľa typu klientely, jedná sa o flexiúväzky. Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová 

mala otázku, kde tento modul funguje. Ing. Lopatkníková odpovedala, že v Čechách, v obci pri 

Brne, u nás je v 1.kole Okoč, v tomto kole otvárajú DSS Rohov, s DSS Moravský Sv. Ján idú do 

projektu DSS Bojková, hlavným cieľom projektu je vo veľkokapacitných zariadeniach 

najefektívnejšie vytvoriť taký systém pre klientov, aby im bol ušitý na mieru, aby predchádzal 

veľkokapacitným budovám, a zároveň budova DSS v Moravskom Sv. Jáne je v dezolátnom stave. 

Občianka Ing, Katarína Vlková sa pýtala, či budú poskytované služby aj pre občanov v obci. Ing. 

Lopatníková odpovedala, že môže byť zriadená ako služba fyzioterapia pre občanov, rehabilitácia, 

ak sa podarí obsadiť personálom, práčovňa. Občianka Ing. Vlková sa pýtala, kto to bude 
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financovať a akú výhodu budú mať občania.   Ing. Lopatníková odpovedala, že ak bude 

poskytovanie sociálnej služby platená služba, bude platená  v zmysle cenníka schváleným TTSK,  

služba nemá komerčný charakter, je to služba pre človeka, ktorý odkázaný na poskytovanie tejto 

služby, každá služba je spolufinacovaná.  Občan p. Syseľ sa pýtal, či do daného zariadenia môže 

obec  uložiť aj svojich obyvateľov, ide o to, aby z toho mala niečo aj obec. Ing. Lopatníková 

odpovedala, že to je otázka TTSK, všetko je otázkou diskusie, ak by ich zástupca oslovil 

s umiestnením klienta, dá sa dohodnúť o prednostnom umiestnení, všetci musia prejsť posúdením 

TTSK. Poslanec Mgr. Jozef Baláž reagoval, prečo hľadáme spôsob ako to nepôjde, treba sa 

zamyslieť nad klientami, nevidí dôvod na neschválenie.   Občianka p. Dufková mala otázku, či už 

majú odozvu z iných obcí, ak áno, či je prísľub z oslovených obcí. Ing. Lopatníková reagovala, že 

v prvom kole ide Borský Sv. Jur, Kuklov, Šaštín Stráže a je prísľub z oslovených obcí. Poslankyňa 

Marta Hromkovičová doplnila, že projekt bol predstavený 1,5 roka dozadu, robia sa spoločenské 

akcie medzi DSS Moravský Sv. Ján a Borský Sv. Jur, pre naše klientky by sme poskytli parcely, 

pre klientov chlapov by sme dali jednu parcelu, všetko je vec dohody a diskusie. Poslanci sa 

vyjadrili, že treba podporiť tento projekt, ak my vyjdeme v ústrety DSS , tak vyjdú v ústrety oni 

nám, ak bude náš občan potrebovať pomoc, bude do budúcna o neho postarané.  Ing. Lopatníková 

na záver doplnila, že je možné dohodnúť stretnutie v rodinnom dome, kde už takto klienti fungujú, 

vrátia sa do vlastnej izby, vždy je tam podpora vyškoleného personálu, prebehli finančné analýzy, 

prinieslo by to finančné vyrovnania v rámci rozpočtu, náklady v nových domácnostiach sa znížia, 

cieľom je nájsť fyzicky zdatným klientom prácu, chceli by predbežný súhlas obce a navrhnúť 

konkrétnu parcelu. Celá diskusia je zvukový záznam od 58:20 – 1:44:56.  

 

Bod č. 11 - Doplnený bod programu Zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese 

deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj     

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:   

                                                 

    Uznesenie č. 440/2022 

                  z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 07. 03. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Doplnený bod programu Zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese 

deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj     

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese deinštitucionalizácie od zriaďovateľa 

Trnavský samosprávny kraj. 
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Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. 

Iveta Kollárová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

  

 

Bod č. 12 - Rôzne  

Poslankyňa Marta Hromkovičová 

• pýtala sa, či sme oslovili znalca Ing. Šimeka  

• zástupca starostu odpovedal, že ho oslovíme tento týždeň  

Občan p. Syseľ  

• žiadal minulý rok o výrub stromu, v akom je to riešení   

• zástupca starostu odpovedal, že zhodnotíme a posúdime, v akom je to stave  

Občan p. Dufek 

• informoval, že na Tomkoch je čoraz viacej kolov, oplotenia narastajú, zasahujú  do cesty, 

turisti sa čudujú týmto kolom   

• zástupca starostu reagoval, že uvedené je riešené v zmenách a doplnkoch územného 

plánu, zahrnuli sme túto lokalitu ako les, chceme zachovať túto lokalitu ako pôvodnú 

• občan doplnil, že niektoré sú na hranici cesty, zasahujú do cesty, väčšia technika tadiaľ 

neprejde, údajne aj p. Kratochvíl má koly pol metra v ceste 

• poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že “stavba na kolieskach“ p.Kratochvíla je 

zvolaný ŠSD, oplotenie bolo nelegálne, čo sa týka kolov pri ceste, poslanci nemajú 

vedomosť, či to bolo ohlásené, či to je v zmysle geometrického plánu, jedná sa o viacero 

porušení, koly povolené nie sú , malo by prísť k ich odstráneniu, OCÚ môže požiadať 

o ich odstránenie 

• občianka p. Dufková informovala, že pri „ koníčkárni “ je oplotenie, vznikajú nové 

zamerania pozemkov, nové dlhé oplotenia, pre zver to nie je dobré, majú tam aj psov, 

z čoho majú obavy občania, žiadajú už nič nepovoľovať  
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Občan p. Syseľ 

• vrátil sa ešte k projektu DSS, situácia nie je jednoduchá, pozná veľa zariadení DSS, má 

obavy, že personál nie je školený, preto sa pýtal na špecialistov, projekty sú o peniazoch, 

má s týmto projektom skúsenosti, financovanie prejde časom na obec, treba si to zvážiť   

• zástupca starostu reagoval, že preto sme si zavolali p. riaditeľku DSS, aby nás 

konkrétnejšie oboznámila  

Poslanec Peter Vlk 

• reagoval na oplotenie na Tomkoch, rieši to prokuratúra, ďalšie výstavby v osadách riešia 

Zmeny a doplnky územného plánu, v osadách nebude výstavba na biznis, takéto žiadosti 

sa neschvália 

• zástupca starostu doplnil, že budú riešené len individuálne žiadosti, nie od developerov 

• poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že sa rozmohlo chovateľstvo, jediný dostal 

povolenie p. Šimonovič, pri ostatných to bolo zamietnuté, narastajú čierne stavby, 

vznikajú oplotenia, elektrické prípojky neboli ohlásené  

Zástupca starostu informoval:  

1. Kolaudácia Hasičskej zbrojnice  

a) Stretnutie s stavebným dozorom Jánom Burianom – riešená stavebná časť hasičskej 

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

vonkajšej steny, zle osadenie sádrokartónu okien velux), 

b) Bola prijatá žiadosť z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – vyjadrenie ku 

kolaudácii, 

c) Bolo vyvolané stretnutie s realizátorom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice p. Bielkom – 

nereaguje na telefonické výzvy ani na e-maile.  

2. Boli zabezpečené revízie na – elektrinu, hromozvody, nájomné byty v bytovke č. 753.  

3. Bolo začaté verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou – na čistenie a vývoz žúmp so 

splaškovou odpadovou vodou. 

4. Bolo vykonané nastavenie obecných kamier aby spĺňali GDPR. Bolo vykonané školenie 

ohľadom GDPR cez spol. Osobný údaj. 

5. Bolo zabezpečené na ODI v Senici dočasné vyradenie starého hasičského vozidla Trambus na 

5 rokov.  

6. Bolo vykonané stretnutie s Lukášom Mateovičom ohľadom jeho žiadosti k prekládke 

elektrického vedenia.   

7. Bolo vybavených 4 žiadostí o drobnú stavbu.  

8. Bola zabezpečená zmena štatutára a platobnej karty v Prima Banke Slovensko. 

9. Bolo vykonané stretnutie s zástupcami Základnej školy.  

10. Bolo vykonané stretnutie s p. Čermákom z OZ Hliník BSJ, ohľadom spevnenia brehov 

jazierka Hliník.  

11. Bolo vykonané stretnutie s zástupcami Urbár kúria inškripcia p. Vlkom Rudolfom a p. Irenou 

Prévajovou.  
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12. Bolo vykonané stretnutie s p. Ladislavom Sarkánym ohľadom cenovej ponuky na opravu 

výtlkov v obci.  

13. Bolo vykonané stretnutie s p. Ing. Jurajom Galbavým, lesný hospodár, ohľadom 

oboznámenia sa s obecnými lesmi a hospodárskou činnosťou v lese. 

14. Bolo vykonané stretnutie s p. Rudolfom Otrísalom ohľadom aktualizácie údajov v CO 

zložke. 

15. Bolo dokončené verejné obstarávanie na  „ Odvoz a zhodnotenie drobného stavebného 

odpadu (20 03 08) v obci Borský Svätý Jur " . Verejné obstaranie na 2 roky vyhrala spol. 

Gabriela Ježková – Autodoprava Medúzová s predloženou najnižšou cenou vo výške 22.350,- 

EUR bez DPH.    

16. Bol zorganizovaný kurz na obsluhu motorových píl pre 2 pracovníkov obecného úradu a 2 

členov hasičského zboru. 

  

Poslankyňa Marta Hromkovičová pripomienkovala, že ak chcú Občianske združenie BSJ Hliník 

niečo robiť na hliníku, mali obci najprv predložiť nejaký konkrétny nákres. Zástupca starostu 

reagoval, že oznámili predbežnú predstavu, chcú dvihnúť zosúvaný svah, nejedná sa o stavbu, 

jedná  sa o dva úseky. Poslankyňa sa pýtala, prečo sa to rieši mechanicky, treba zavolať 

odborníka, dendrológa.  Zástupca starostu odpovedal, že je to riešenie, aby sa svahy nezosúvali , 

nakoľko svahy sú prudké, môže sa zosúvať na viacerých miestach, zatiaľ sa ešte nič nerobí, je to 

len návrh, ešte nie je presne povedané, ako sa bude uvedené realizovať. Poslankyňa M. 

Hromkovičová žiada o predloženie konkrétneho návrhu. Zástupca starostu požiada o nákres.  

Poslanec Peter Vlk doplnil, že ak budú robiť zásah na spevnenie brehov, aby sa nejednalo 

o stavbu. Občianka p. Kadlicová  sa pýtala, či sú takéto úpravy zahrnuté v zmluve, ak príroda 

prekvapí, kto bude zodpovedný za určité škody. Poslanec Peter Vlk reagoval, že sa robili 

zásadné úpravy, spevnenie brehu je možné viacerými spôsobmi, ak sa robí zásadná vec, bude 

obec súčinná. Zástupca starostu reagoval, že Občianske združenie BSJ Hliník poskytnú osobnú 

prácu, ale musí nastúpiť technika, ktorú zaplatí obec.  Občianka p. Kadlicová podotkla, že ak to 

bude riešiť doterajší stavebný úrad, nikam sa nepohneme. Poslanec Peter Vlk reagoval, stavebný 

úrad je obec, stavebný úrad v Senici je garant, potvrdzuje starosta, vždy je dôležité, aby sa ľudia 

ozvali, ak sa neozvú, nič sa nevyrieši.        

 

Zástupca starostu obce Mgr. Juraj Smolár poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 20:35 hod.      

 

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

 

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

                                    Mgr. Juraj Smolár   

                                     zástupca starostu obce  

 

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

 

.....................................   ...............................................  
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Prezeninr[ listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure

konan6h o 07. marca 2022 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

Mgr. Juraj Srnol6r - zitstupca starostu obce

Mgr. Branislav Bal6Z

Mgr. JozefBalilL

Marta Hrornkovidov6

Du5an Hudec

Mgr . Zuzana Obernauerov6

Mgr. I-ubica Uhrov6

Peter Vlk
Bc. Iveta Koll5rovd

Mgr. Rastislav Droppa - hlavny kontrol6r obce

Martina Sykorov6 - zapisovatel'ka

.... 

Meno a priezvisko Podpis
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Obecnd zastupitefstvo v Borskom Sviitom Jure na ziklade ustanovenia zikona

Slovenskej narodnej rady d. 36911990 Zb. o obecnom zrradeniv zneni neskor5ich predpisov

(d'alej len ,,zik. d,, 36911990 Zb.") v y d 6 v a pre {;zemie (kat. rizemie) obce Borskf Svaty

Jur tento

Srarur oBCE

Bonsri SvArf Jun

i.q.si PRvA

OBEC BORSKV SVATV JUR

$1
Ovodn6 ustanovenia

(1) Statrit obce Borskf SvAty Jur upravuje v sflade so v5eobecne zdvdznlmi pr6vnymi

predpismi postavenie a p6sobnost' obce, prhva a povinnosti obyvatellov obce, zi./r.ladnd

zdsady hospodarenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a p6sobnost'

obecn6ho zastupitel'stva, starostu a d'al5ich org6nov obecnej samospr6vy, ich vnttomf
Strukhiru, formy a met6dy ich dinnosti, symboly obce, postup pri udeliovani 6estn6ho

obdianstva, cien obce a odmien; ako i vzfahy obce k ostatnym subjektom verejnej spr6vy.

(2) Statrit obce Borsky Svafj Jur je zikladnym normativno-pr6vnym a organizadnfm

predpisom obce.

s2
Postavenie obce

(1) Obec Borsky Svtitli Jur je samostatnym rizemn;fm samospr6vnym a spr6vnym celkom

Slovenskej republiky zdruZujricim osoby, ktor6 majri na jej rizemitrvaly pobyt.

(2) rJzemie obce Borsky Svatli Jur je tzemny celok, ktoqf tvori jedno katastr6lne izemre

tvoren6 zo Styroch dasti obce, a to:



b) osada Tomky,

c) osada Hir5ky,

d) osada Dolnd Valy.

(3) Ak6kol'vek zmeny uzemra obce moZno vykonat'len v srilade s platnymi z6konmi
Slovenskej republiky a podl'a osobitnych pr6vnych predpisov.

(4) Obec sa dleni na ulice a ind verejnd priestranstv6, ktord majti svoj ndzov.Treto ninvy urduje

a meni obecn6 zastupitel'stvo v5eobecne z|vdznVm nariadenim, pridom prihliada na historiu
obce,vyznamnd neZijtice osoby, vyznamne prirodnd ftvary, javy alebo historickd udalosti
srivisiace s fzemim obce. Nepripustnd sundzvy po Zijticich osob6ch, nhzvy dlhd, duplicitn6,
urdLajuce mravnost', n6boZenske alebo n6rodnostnd citenie, jazykovo nespr6vne a ndzvy

nepriliehave vzhl'adom na hist6riu obce.

(5) Cislovanie budov urduje obec, meni alebo zrusuje sirpisnd dislo a orientadn6 dislo

budov6m,
vedie evidenciu supisnych disiel a evidenciu orientadnych disiel a udrZiava ju v aktu6lnom
stave. Obec zmeni alebo zruSi sirpisn6 dislo alebo orientadnd dislo aj bez Ziadosti, ak sa

zmeni alebo pominie d6vod, pre ktory bolo urdend.

(6) Obec Borskli Svaty Jur je pr6vnickou osobou, ktordza podmienok ustanovenych z6konotn

samostatne hospod6ri s vlastnyrn majetkom a s vlastnymi prijmami. Obec Borsklf Sviityf Jur

hospod6ri anakladd aj s majetkom 5t6tu, ktor;i jei bol zvereny v sirlade s platnou prAvnou

irpravou. Obec Borsklf Svatlf Jur mdZe nakladat' aj s majetkom fyzickych a pr6vr.rickych

os6b, pokial' je na taketo nakladanie zmocnen6 pr6vnym predpisom alebo dohodou.

(7) Obec Borsklf Svaty .Iur (spolu s jej dast'ami) n-r6 pr6vo na vlastn6 symboly, ktorymi sri (erb

obce, vlajka obce, pedat' obce, znelka obce).

$3
Obyvatelia obce, ich prfva a povinnosti

(l) Obyvatel'om obce Borsky Sviitlf .Iur je osoba, ktor6 m6 naizemi obce Borsky Svaty.lur (a
jej dastiach Tomky, Hri5ky, Dolnd Valy) trvaly pobyt. Podmienky prihl6senia sa k trvaldmu
pobytu upravuje osobitn6 pr6vna fprava.

(2) Obyvatelia obce sa zirdastf,ujri na samospr6ve obce naimii vykonorn svoiich pr6v a
povinnosti, ktore sf zakotvend najmii v ustanoveniach zitk. d.36911990 Zb.

(3) Obec m6 vodi obdanom povinnosti stanovend z6konmi a ostatnymi v5eobecne zdvaznymi

pr6vnymi predpismi.

(4) Na samospr6ve obce sa rn6 pr6vo podiel'at' aj ten, kto vlastnf na uzemi obce nehnutel'ny

majetok alebo plati miestnu dari alebo miestny poplatok atieLten, kto je v obci prihldseny

na prechodny pobyt alebo mu bolo udelend destne obdianstvo obce. Uvedene osoby v5ak nie

sir nositel'mi pr6va volit'a byt'voleny do orgdnov sarnospr6vy obce, ako aj prdva hlasovat'

o d6leZitych ot6zkach Liv ota a rozv oja obce (miestne referendurn).



(5) Obec je povinn6 poskytnut' obyvatel'ovi obce nevyhnutnri okamZitir pomoc v dase n6hlej

nudze spOsobenej Zivelnou pohromou, hav6riou alebo inou obdobnou udalost'ou, najmii
zabezpe(it'rnu prfstreSie, stravu alebo inf nevyhnutn[r materi6lnu pomoc.

(6) Obec plni tilohy na tiseku soci6lnej pomoci, pridom vyuLiva opatrenia v oblasti soci6lnych

veci v stlade s platnou pr6vnou irpravou.

s4
Samospr{va obce

(1) Zdkladnou irlohou obce pri vlfkone samospr6vy je starostlivost' o vSestranny rozvoi izemia
obce.

(2) Obec je povinnd vykon6vat' svoje samospr6vne funkcie vymedzene v z6kone (,. 36911990

Zb., a v d'al5fch osobitnych zdkonoch a v5eobecne zixaznych pr6vnych predpisoch.

(3) Obec samostatne rozhoduje a uskutodfluje v5etky dinnosti sirvisiace so spr6vou obce a jej

majetku, samostatne zabezpeduje v5etky irlohy vyplyfvajirce z jej samospr6vnej pdsobnosti

stanovenej osobitnyrn z6'konom, ak takdto dinnosti v zmysle osobitn6ho zitkona nevykon6va

5t6t alebo poveren6 pr6vnick6 alebo fyzick6 osoba.

(4) Samospr6vu obce vykon6vajir obyvatelia obce prostrednictvom:

a) org6nov obce,

b) rniestnym referendom,

c) zhromaZdenim obyvatel'ov obce.

(5) Okrem foriem uvedenych v odseku 4 m6Le obec vyuZivat' pri vykone samospr6vy i ind

vhodnd n6stroje napr. informativne stretnutia, besedy a pod. Pri ich realizitcii v5ak mttsia

byt'splnen6 podmienky uveden6 v osobitnych pr6vnych predpisoch.

(6) Na plner-rie tiloh samospr6vy obce, alebo ak to ustanovuje ztrkon obec vyd6va v5eobecne

zdv azne nariadeni a (d'alej len,,nariadenia").

(7) Nariadenia obce pri vlfkone samospr6vy nesmti byt' v rozpore s Ustavou Slovenskej

republiky, v rozpore s fstavnymi z6konmi, zdkonmi a rnedzin6rodnymi zmluvami, s ktorlfmi
vyslovila sfhlas Ndrodnf rada SR a ktord boli ratifikovand a vyhldsend sp6sobom

ustanovenym z6konom.

(8) Vo veciach, v ktorych obec plni flohy 5t6tne.i spr6vy, m6Ze vydat'nariadenie len na zfklade

splnomocnenia zdkona a v jeho medziach. Tak6 nariadenie nesmie byt'v rozpore s Ustavou

SR, fistavnymi z6konmi, medzin5rodnymi zmluvami, ktor6 boli ratifikovand a vyhl6sene

sp6sobom ustanovenym z6konom, so z6konmi, s nariadeniami v16dy, so v5eobecne

zdvaznymi predpismi ministerstiev a ostatnych tistrednych org6nov St6tnej spr6vy.

(9) Postup pri priprave materi6lov a podkladov, pri priiin-rani nariadeni obce, ich vyd6vani ako

aj sp6sob kontroly plnenia tychto nariadeni stanovuje zdkon il 36911990 Zb., tento Stattit a

Rokovaci poriadok Obecndho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure.



(l)

(2)

c,q.sf nnunA

MAJETOK OBCE
gonsrri svAr.i,.run

$s
Majetok obce

Majetok obce tvoria vSetky hnutel'nd a nehnutel'n6 veci vo vlastnictve obce vr6tane

lrnandnych prostriedkov, ako aj pohfad6vky a ind maietkove prixa obce. Rozsah majetku
obce vyplyva z osobitnej pr6vnei tpravy (napr. zitkona Slovenskej n6rodnei rady d.

138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskor5ich prdvnych predpisov).

Obec hospod6ri so svoiim majetkom samostatne alebo prostrednictvom spr6vcu ma.ietku

obce, ktoryrn je rozpodtov6 alebo prispevkov6 orgamzdcia obce, Obec m6Ze svoj maietok

vloLit'ako vklad do zikladn6ho imania obchodnej spolodnosti alebo m6'ze zo svoiho majetku

zaloZit' pr6vni ckti o sobu.

(3) Majetok obce vyuLiva obec najmii:

a) na verejne irdely,
b) na vllikon samosPr6vY obce,

c) na podnikatel'skir dinnost'.

(4) Darovanie nehnutel'n6ho majetku obce je nepripustn6, pokial' osobitny pr6vny predpis

neustanovuje inak. V pripade dovolen6ho darovania je obec povinn6 dohodnirt' takd

podmienky, ktord nebudti zjavne nevyhodnd pre obec (napr. doloZky o pr6ve Liadal vr6tenie

daru za rovnakych podmienok ako vec bola odovzdand, alebo o moZnosti podiel'ania sa na

spr6ve alebo dinnosti subjektov, ktorym bol majetok obce darovany a pod).

(5) Majetok obce, ktory slirZi pre verejnd irdely (najm2i miestne komunik6cie a ind verejnd
priestranstv6) je verejne pristupny a moZno ho obvyklyim sp6sobom pouZivat', pokial' jeho

pouZivanie obec neobmedzi. Za osobitnd uZivanie verejneho priestranstva obce moZno

vyberat'miestnu daf, v sflade s platnou pr6vnou tpravou.

(6) Majetok obce urdeny na qfkon samospr6vy obce m6Ze obec por,rZit' na plnenie zivazkov
obce, uspokojovanie potrieb obce a na dinnost'samospr6vnych org6nov obce. Ma.ietok obce

m6Ze slirZit' ai ako majetkovlf zdklad pre neziskov6 formy dinnosti obce - pri zakladani

nad6cii, peiaZnych fondov, vzdelfwacich fondov, verejnoprospeSnych fondov a pod.

(7) Majetok obce urdeny na podnikatel'skir dinnost' slirZi najmii ako rnajetkovy zdklad pre

subjekty zaloLene obcou, alebo ind formy podnikatel'skej dinnosti v sirlade s pr6vnymi
predpismi, predovSetkym Obdianskym a Obchodnfm z6konnikom.

(8) Obec vystupuje v rnajetkovych vzt'ahoch vo svoiolrl mene a na svoiu zodpovednost', pokial'

osobitnd pr6vne predpisy neustanovujir inak.



$6

(1) Org6ny obce a organrzdcrq ktor6 nakladajri s majetkom obce alebo majetkom 5t6tu, ktory
bol obci zvercny s[r povinne hospod6rit's nim v prospech rozvoja obce a jej obdanov.

(2) Organy obce a subjekty s majetkovou ridast'ou obce sri povinn6 majetok obce zvefad'ovat'a
zhodnocovat'a vo svojej celkovej hodnote zilsadne nezmen5eny zachovtxat.

(3) Orgdny
najmii:

a)

b)
c)

d)

obce a organrzinie, ktor6 nakladajri s majetkom obce sri povinnd tento majetok

udrZiavaf atZivat',
viest' v irdtovnictve podfa osobitndho predpisu,

chr6nit' pred poSkodenim, znidenim, stratou alebo zneu izilim,
chr6nit' vyuZitim vSetk;f ch pr6vnych prostriedkov, vr6tane vdasndho

uplatriovania svojich pr6v alebo opr6vnenych z6ujrnov pred prisluSnymi

org6nmi.

(4) Na rozmnoZenie, zvelatovanie a irdrZbu majetku obce moZno zorganizovat' verejnir

zbierku, povolit'lotdriu alebo inir podobnir hru v srilade so v5eobecne zixaznimi prdvnymi
predpismi.

(5) V maietkovych veciach (majetkovopr6vnych ztieLitostiach) obce kon6 v jej mene navonok

starosta obce.

$7

(1) Obecne zastupitel'stvo rn6Ze zriatovat', zru5ovat'a kontrolovat'rozpodtovd a prispevkovd

organizdcie obce a na n6vrh starostu vymenfvat' a odvol6vat' ich vedfcich / riaditel'ov.
Obecnd zastupitel'stvo je opr6vnen6 takisto zakladat'a zru5ovat' obchodne spolodnosti a ind

pr6vnick6 osoby a schval'ovat'z6stupcov obce do ich Statutdmych a kontrolnych org6nov,

ako aj schval'ovat'majetkovir fidast'obce v pr6vnickej osobe.

(2) Podrobny postup zriad'ovania, zru5ovania a kontroly rozpodtovych a prispevkovych

organizircii, ako aj zakladania a zru5ovania obchodnych spolodnosti a inych pr6vnickych
os6b a vymedzenie rozsahu ich dinnosti, pr6v a povinnosti upravi obecnd zastupitel'stvo v
s amo statny ch zdsaddch.

(3) Obec zakladd alebo zriatuje pr6vnick6 osoby s majetkovou tidast'ou obce v sirlade s platnou

pr6vnou tipravou. Musi pritom dbat' na to, aby dinnost' takychto subjektov zahtirala aj

dinnosti samospr6vneho charakteru, a aby dinnost' tychto subjektov napom6hala

vSestranndmu rozvoju obce.

$8

(1) Podrobnosti o hospod6reni a nakladani s majetkom obce upravujti ,,Zdsady hospod6renia s

majetkom obce Borskli Svat;yi Jur", ktor6 schval'uje Obecn6 zastupitel'stvo v Borskom

Sviitorn Jure v sirlade s platnou pr6vnou [tpravou zitkona (. 36911990 Zb.



(2) Zdsady hospod6renia s majetkom obce upravu.iri a vymedzujri najrnii:

a) prdva a povinnostr organizitcii, ktore obec zriadila, pri spr6ve rnajetku obce,,

b) podmienky odf,atia majetku organrzdciitm, ktord obec zriadila,
c) postup prenechdvania rnajetku do uZivania,
d) nakladanie s cennymi papiermi,

e) ktor6 irkony orgamzircii podliehajir schv6leniu org6nmi obce,

0 sp6soby vykonu pr6v vypllfvajticich z vlastnictva cennych papierov a majetkovych
podielov na pr6vnickych osob6chzaloLenych obcou alebo v ktorych m6 obec postavenie

ovl6dajticej osoby alebo rozhodujrici vplyv s d6razom na transparentnost' a efektivnost'

nakladania s majetkom.
g) podmierrky pre trval6 alebo dodasnd upustenie od vym6hania ma.ietkovych pr6v obce.

iasf TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOCNT ONCN
BORSKV SVATY.IUN

$e
Financovanie

(1) Obec financuje svoju dinnost' a potreby z vlastnych prijmov, zo St6tnych dot6cii a in;fch

zdrojov v sirlade s pr6vnymi predpismi.

(2) Obec m6Ze financovat' svoju dinnost'pri plneni floh obce aj z prostriedkov zdruZenych s

in;fmi obcami, (mestami), so samosprdvnymi krajmi, a s inymi pr6vnickymi a fyzickyrni
osobami.

(3) Obec mdZe financovat' svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpodtoqfch pef,aZnych

fondov (d'alei len ,,peiaZnd fondy"), zo zisku z podnikatel'skej dinnosti, z ndvratnych

zdrojov financovania, a zo zdruZenych prostriedkov.

(4) Obci mOZu byt' poskytnut6 dot6cie zo St6tneho rozpodtu Slovenskej republiky. Rozsah

irdelovych a neirdelov;fch dot6cii je upraveny pre kalend6rny rok rozpodtovyrni pravidlami
Slovenskej republiky.

(5) Obec mdLe zriadit'na plnenie svojich floh mimorozpodtovd peiaLne fondy. Na plnenie tiloh

spolodnych pre viacero obci m6Ze obec zriadit'spolodny fond. Spr6vu fondu vykon6va rada

fondu ustanoven6 obcami, ktore fond zriadili na ztrklade dohodnutych pravidiel.

$10
Rozpoiet

(1) Zdkladom finandneho hospod6renia obce je rozpodet obce zostavovany v sirlade s platnou

pr6vnou irpravou a schval'ovany Obecnym zastupitel'stvom v Borskom Svtitom Jure.

Obecne zastupitel'stvo schvafuie tieL zmeny rozpodtu obce, kontroluie derpanie



prostriedkov ztozpo(,tu obce a schval'uje zdvere(,ny ridet obce.

(2) Obec zverejni n6vrh rozpodtu obce a n6vrh zdvere(neho irdtu obce najmenej 15 dni pred

rokovanim obecndho zastupitel'stva na irradnei tabuli obce a na webovorn sidle obce; v
sflade s platnou prfvnou irpravou ustanovenia zftkona L 36911990 Zb..

(3) Rozpodet obce obsahuje prijmovti a vydavkovir dast'.

(4) Prijmovfi dast' rozpoctu obce tvoria najm[: vynosy miestnych dani a poplatkov podl'a

osobitndho predpisu; nedaiovd pnjmy z vlastnictva majetku obce a z prevodov vlastnictva
majetku obce; prijrny z dinnosti obce a jej rozpodtovych organizdcii podfa osobitn6ho
zttkona irroky a ind prijmy z finandnych prostriedkov obce; sankcie za poru5enie finandnej

discipliny uloZene obcou; dary a vynosy dobrovofnych zbierok v prospech obce; podiely
na daniach v spr6ve 5t6tu podl'a osobitndho predpisu; dot6cie zo Stdtneho rozpodtu na

irhradu n6kladov preneseneho vykonu St6tnej spr6vy poskytnut6 obci v sirlade so z6konom

o St5tnorn rozpodte na prislu5ny rozpodtovy rok a dot6cie zo St6tnych fondov; d'alSie dotdcie

zo Stdtneho rozpodtu poskytnutd obci v sirlade so z6konom o Stitnorn rozpodte na prislu5ny

rozpodtovy rok; irdelove dot6cie zrozpo(tu vyS5ieho tizemndho celku alebo z rozpodtu inej

obce poskytnutd obci na realizdciu zmlfv podl'a osobitnych predpisov; prostriedky z
Eur6pskej tinie a in6 prostriedky zo zahranidia poskytnutd na konkrdtny irdel; a in6 prijrny
ustanovend osobitnymi predpismi.

(5) Vydavkovri dast'rozpodtu obce tvoria najrnii: vydavky na vykon samospr6vnych p6sobnosti

obce podl'a osobitnych predpisov a na dinnost' rozpodtovych organizdcii a prispevkovych

organizitcii zriadenych obcou; vfdavky na tihradu ndkladov prenesendho vykonu St6hrej

spr6vy podl'a osobitnych predpisov; vli davky spo.iend so spr6vou, irdrZbou a

zhodnocovanim majetku obce a majetku inych os6b, ktory obec uZiva na plnenie irloh;

ziwazky obce vyplyvajfce z plnenia povinnosti ustanovenych osobitnymi predpismi a
podl'a osobitnych predpisov; zdvazky vzniknute v r6rnci spoluprdce s inymi obcami alebo

s vySSirn rizemnym celkom, pripadne s d'alSimi osobami na zabezpedenie riloh
vyplyvajticich z pdsobnosti obce vr6tane ztwazkov vzniknutych zo spolodnej dinnosti;

vydavky vyplyvajtc e z medzin6rodnej spolupr6ce obce; irroky z prijatych tiverov, p6Zidiek

a n6vratnych finandnych vypornoci; vydavky stvisiace s emisiou cennych papierov

vydanych obcou a vydavky na irhradu vynosov z nich;' a in6 vlfdavky ustanovend

osobitnymi predpismi.

(6) Prebytok rozpodtu obceje zdrojom rezervn6ho fondu, pripadne d'alSich pef,aZnych fbndov.

O pouZiti prebytku rozpodtu rozhoduie obecnd zastupitel'stvo pri preroktvani z6veredndho

irdtu obce.

(7) Vfsledky hospod6renia obce, vrdtane vysledkov hospod6renia peialnych fbndov obce

obsahuje ztxeredny fidet obce, ktory schval'uje obecn6 zastupitefstvo. Rodnir irdtovnir

z6vierku obce overuje auditor (podfa zttkona (,.36911990 Zb.).

(8) Obec vedie ridtovnictvo podl'a osobitndho zirkona.



$ 1l
Rozpoitov6 proviz6rium

( I ) Ak nie j e rozpodet obce na nasleduj irci rozpodtovy rok schv6leny obecnym zastupitel'stvom

do 31. decembrabeZndho roka, spravuje sarozpodtovd hospodirenie v dobe od l. janudra

rozpodtovdho roka do schv6lenia rozpodtu obce rozpodtovyrn proviz6riorn.

(2) Rozpodtovd prijmy a vydavky uskutodnend v dase rozpodtovdho proviz6ria sa zildtujLi do

rozpodtu obce po jeho schv6leni v obecnom zastupitel'stve.

(3) Podrobnej5iu ripravu hospod6renia v obdobi rozpodtov6ho proviz6ria obsahuju ,,Zdsady
nakladania s finandnyrni prostriedkami obce Borsky Svflt;f Jur", ktord schval'uje obecnd

zastupitel'stvo.

casf SrvnrA

ORGANY oBCE BORSKV SVATV JUR

$12
Zikladnf ustanovenia

(1) Org6nrni obce Borsky Svatli Jur sir:

a) obecne zastupitel'stvo

b) starosta obce

(2) Obecn6 zastupitel'stvo obce Borsky Sviity Jur zriad'uje podl'a potreby st6le alebo dodasn6

vykonn6, kontroln6 a poradn6 org6ny a urduje im n6plii prirce. Tymito org6nmi sf najrnii: 1)

komisie obecndho zastupitel'stva

(3) Obecn6 zastupitel'stvo obce Borsklf Svatlf .Iur m6Ze zriadit'a zruSit'aj d'alSie svoje org6ny a

ftvary, ak tak ustanovuje osobitny zfrkon, napr. obecnir policiu a dobrovol'ny hasidsky zbor
obce.

(4) Osobitnd postavenie medzi org6nmi obce m6 hlavny kontrol6r obce, ktordho voli obecne

zastupitel'stvo (podl'a zttkona (,. 36911990 Zb.). Hlavny kontrol6r je zamestnancom obce

Borsky Svlty Jur.

s13
Obecn6 zastupitel'stvo obce Borsky Svld Jur

(1) Obecnd zastupitel'stvo je zastupitel'sky zbor obce Borsk;i Svaty Jur zloLeny z poslancov

zvolenych v priarnych vol'b6ch obyvatel'mi obce Borsky Svlty Jur na Styri roky.

(2) Sp6sob volieb do obecndho zastupitefstva upravuje osobitny pr6vny predpis.

(3) Podet poslancov obecn6ho zastupitel'stva urduie pred vol'barni pre celd volebnd obdobie

obecne zastupitel'stvo obce svojim uznesenim.



(4) Funkdnd obdobie obecn6l-ro zastupitel'stva sa kondi zloZenim sl'ubu poslancov

novozvolen6ho obecneho zastupitefstva.

$14
0tot y obecn6ho zastupitel'stva

(l) Obecn6 zastupitel'stvo rozhoduje o v5etkych zdkladnych ot6zkacli Zivota obce Borsky

Svatlf Jur a vykon6va svoju pr6vomoc v zmysle zitk. (,. 36911990 Zb. a osobitnych

predpisov.

(2) Obecndmu zastupitel'stvu je vyhraden6:
a) urdovat' zdsady hospod6renia a nakladania s majetkom obce a s majetkom 5t6tu, ktory

tLiva, schval'ovat' najd6leZitej5ie tikony tykajfice sa tohto rnajetku a kontrolovat'
hospod6renie s nim,

b) schval'ovat' rozpodet obce a jeho zmefiy, kontrolovat' jeho derpanie a schval'ovat'

z6vere(,ny tidet obce, vyhldsit' dobrovolhri zbierku a ustanovit' jej podmienky,

schval'ovat'emisiu komun6lnych dlhopisov, schval'ovat'znluvu uzavrett podl'a ztk. (,.

36911990 Zb.,rozhodovat'o prijati tveru alebo pdZidky, o prevzati zitrtrky za poskytnutie

n6vratnej finandnei vypomoci zo St6tneho rozpodtu; urdovat'rozsah pre zmeny rozpodtu

starostom obce,

c) schval'ovat' rizemny p16n obce alebo .iej dasti a koncepcie rozvoja jednotlivych oblasti

Zivota obce,

d) rozhodovaf o zavedeni a zruSeni miestnej dane a ukladat'miestny poplatok,

e) urdovat'n6leZitosti miestnej dane alebo rniestneho poplatku,

f) vyhlasovat' miestne referendum o najd6leZitej5ich otdzkach Livota a rozvola obce a
zv ol6v at' zhr omaizdeni e obyvatel'ov obce,

g) uznitlat'sa na nariadeniach obce,

h) schval'ovat' dol.rody o medzin6rodnej spolupr6ci a dlenstvo obce v medzin6rodnom

zdruLeni podl'a zik. (,.36911990 Zb.,
i) urdovat' plat starostu podl'a osobitn6ho predpisu a urdit' najneskOr do 90 dni pred

vol'bami na cel6 funkdn6 obdobie rozsah vykonu funkcie starostt"t; zmenit' podas

funkdniho obdobia na n6vrh starostu rozsah vykonujeho funkcie,

.l) volit' a odvol6vat' hlavndho kontrol6ra obce, urdit' rozsah vykonu funkcie hlavr-r6ho

kontrol6ra a jeho plat, schval'ovat'odmenu hlavn6mu kontrol6rovi,
k) schval'ovat' Statirt obce, rokovaci poriadok obecndho zastupitel'stva a zdsady

odrnefi ovania poslancov,

1) zriad ovat', zruSovat'a kontrolovat'rozpodtov6 a prispevkove organizdcie obce a na n6vrh

starostu vymenfvat' a odvol6vat' ich vedricich (riaditel'ov), zakladat' a zru5ovat'

obchodn6 spolodnosti a ind pr6vnick6 osoby a schval'ovat' z6stupcov obce do ich

Statut6rnych a kontrolnych org6nov, ako ai schval'ovat' majetkovti tidast' obce v
prdvnickej osobe,

m)schval'ovat' zdruLovanie obecnych prostriedkov a dinnosti a irdast'v zdruZeniacl-r ako aj

zriadenie spolodneho region6lneho alebo z6uimov6ho fondu,

n) zriad'ovat'a zru5ovat'orgdny potrebnd na samospr6vu obce a urdovat'ndphi ich pr6ce,

o) udel'ovat' destn6 obdianstvo obce, obecn e vyznamenania a ceny,

p) ustanovit' erb obce, vlajku obce, a pedat'obce; pripadne znelku obce,



q) zvolit' z6stupcu starostu, ak tak neurobi a do 60 dni odo dira zloLenia sl'ubu starostu ho

nepoveri starosta obce,

r) vyd6vat' srihlas s pridlenenim obce podl'a zitkona (,. 36911990 Zb.

(3) Obecnd zastupitel'stvo si m6Ze vyhradit'rozhodovanie o akejkol'vek d'alSe.i otinke Zivota

obce, pokial'm6 charakter z6kladnej ot6zky tykajticej sa Zivota v obci.

(4) Obecndmu zastupitel'stvu je vyhradene aj rozhodovanie o ot6zkach urdenych v z6kone

Slovenskej n6rodnej rady d. 138/1991 Zb. o maietku obci v platnom zneni av Zdsadilch

hospod6renia s maietkom obce Borsky Sviity Jur.

(5) Pravidl6 rokovania obecndho zastupitel'stva, najrnii pripravu a obsah rokovania, pripravu

podkladov na rokovanie, sp6sob uzndsania sa a prijimania vSeobecne z|vaznlfch nariadeni

obce, a uznesenf obecn6ho zastupitel'stva, formy kontroly plnenia uzneseni sti obsiahnutd v
Rokovacom poriadku Obecndho zastupitel'stva Borsky Sviity Jur.

(6) Obecn6 zastupitel'stvo sa schddza podl'a potreby, najmenej v5ak raz za tri rnesiace. .Ieho

zasadnutie zvoltxa a vedie starosta s qfnimkou pripadov uvedenych v z6kone d,.36911990

Zb. o obecnom zriadeni.

$ls
Starosta obce

(l) Predstavitel'om obce a najvy55im vykonnym org6nom obce ie starosta, ktor6ho volia
obyvatelia obce v priamych vol'b6ch. Uprava vol'by starostu je obsiahnut6 v osobitnych

pr6vnych predpisoch.

(2) Starosta obce je Statut6rnym org6nom obce. Starosta m6Le rozhodovanim o pr6vach,

pr6vorn chr6nenych z6ujmoch alebo o povinnostiach fyzickych alebo pr6vnickych osdb v

oblasti verejnej spr6vy pisomne poverit' zamestnanca obce. Povereny zamestnanec obce

rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v pisomnom povereni.

(3) Starosta na.imii:

a) zvol|va a vedie zasadnutia obecndho zastupitel'stva a obecnej rady a podpisuje ich

uznesenia,

b) vykon6va obecnf spr6vu,

c) zastupuje obec navonok vo vzt'ahu k St6tnym org6nom, a k prdvnickym a fyzic(fm
osob6m,

d) rozhoduje o vSetkych veciach spr6vy obce, ktor6 nie sit z6konom, tyn-rto Statirtom,

alebo inlm rozhodnutim obecndho zastupitel'stva vyhradene obecn6mu

zastupitef stvu,

e) uschov6va erb obce, vlajku obce, a pedat' obce a rozhoduje o pouZiti obecnych

symbolov,

0 podpisuje v5eobecne zt:azne nariadenia obce,

g) vyd6va pracovny poriadok, organtzadny poriadok obecndho irradu a poriadok

odmeriovania zamestnancov obce; inforrnu.ie obecnd zastupitel'stvo o vydani a

zmen6ch organizadndho poriadku obecndho tiradu.



(4) Starosta mdZe pozastavit' qfkon uznesenia obecn6ho zastupitel'stva, ak sa domnieva, Ze

odporuje z6konom, alebo je pre obec zjavne nevyhodn6 tak, Le ho nepodpiSe do 10 dni od
jeho schv6lenia obecnym zastupitel'stvom.

(5) Rozsah irvtizku starostu obce stanovuje obecnd zastupitel'stvo najnesk6r 90 dni pred

vol'bami na cel6 funkdn6 obdobie. Podas funkdndho obdobia m6Ze obecne zastupitel'stvo

zmenit'rozsah vlfkonu funkcie starostu len na n6vrh starostu.

$16
Zfstupca starostu

(1) Starosta m6jedndho z6stupcu, ktoreho poveri na zastupovanie a to spravidla na celd funkdnd

obdobie.

(2) Zdstupcom starostu rn6Ze byt' len poslanec. Z6stupcu starostu poveri starosta zastupovanim

do 60 dni odo dria zloZenia sfubu starostu; ak tak neurobi, z6stupcu starostu zvoli obecn6

zastupitel'stvo. Starosta m6Ze z6stupcu starostu kedykol'vek odvolat'. Ak starosta z6stupcu

odvo16, poveri zastupovanirn d alSieho poslanca do 60 dni od odvolania zdstupcu.

(3) Zastupca starostu zastupuje starostu v rozsahu urdenom starostom v pisomnom povereni.

(4) Zdstupca starostu v s[rdinnosti s odbornyfmi oddeleniami obecndho riradu koordinuje

dinnost'v5etkych kornisii obecn6ho zastupitel'stva a poskytuje poslancom a dlenom komisii
poklady a inform6cie potrebnd pre plnenie ich tiloh.

(5) PodrobneiSiu tpravu pOsobnosti z6stupcu starostu obsal-ru.ie Organizaduy poriadok

Obecneho riradu v Borskom Sviitom Jure.

s17
Hlavny kontrol6r obce

(1) Hlavny kontro16r obce vykon6va kontrolu plnenia riloh obce vyplyva.iircich z.iei pOsobnosti

v stilade s platnou pr6vnou irpravou.

(2) Funkcia hlavn6ho kontrol6ra obce je nezluditel'n6 s vykonom funkcie poslanca, starostu,

dlena org6nu pr6vnickej osoby zaloLenej alebo zriadenej obcou, ineho zamestnanca obce a

s funkciou podl'a osobitnych z6konov.

(3) Hlavny kontrol6r najmii:
a) vykon6va kontrolu:

- z6konnosti, irdinnosti, hospod6rnosti a efektivnosti pri hospod6reni a nakladani s

majetkorn a majetkovymi pr6varni obce, ako aj s majetkorn, ktory obec uZiva podl'a

osobitnych predpisov,
- hospod6renia s priirnami, vydavkami obce a flnandne oper6cie obce,

- hospod6renia s majetkom obce, ako aj hospod6renia rozpodtovych a

prispevkovych organiz6cii obce,

- nakladania s rnaietkom vo vlastnictve 5t6tu, alebo vo vlastnictve prdvnickycli alebo

fyzickljrch os6b, ktory bol obci zvereny



- vedenia irdtovnictva a pokladnidnych operdcii na obecnom tirade,

- plnenia rozpodtu, jeho zmien a z6vere(,neho irdtu,

- derpania irdelovo vrazanych finandnych prostriedkov poskytnutych obci z fondov a

dot6cii,

b) kontroluje:
- dodrZiavanie v5eobecne ztwaznych pr6vnych predpisov vr6tane nariadeni obce,

- plnenie uzneseni obecn6hozastupitel'stva,

- dodrLiavanie internych predpisovobce,
- vybavovanie st'aZnosti,

- vybavovanie peticii,
- plnenie d alSich riloh ustanovenfch osobitnyrni predpismi,

- plnenie funkcii a irloh obce riou samou, ako i subjektmi obcou zaloLenymi alebo

zriadenymi, z hfadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvatel'ov obce a

zdroveir navrhuje opatrenia na ndpravu,

- podmienky prijatia tveru alebo pdZidky.

c) vypracfrva odborne stanovisk6 k n6vrhu rozpodtu obce a z6veredn6ho irdtu obce pred

jeho schv6lenim v obecnom zastupitel'stve predklad6:

- obecndmu zastupitefstvu raz za Sest' mesiacov n6vrh pl6nu kontrolnej dinnosti,

ktory musi byt'najnesk6r 15 dni pred prerokovanim v zastupitel'stve zverejneny

spdsobom v obci obvyklym,
- obecndmu zastupitel'stvu spr6vu o qfsledkochiednotlll,iich uskutodnenych kontrol

na jeho najbliZ5om zasadnuti,

- obecndmu zastupitefstvu najmenej raz rodne spr6vu o kontrolnej dinnosti, a to do 60

dni po uplynuti kalend6rneho roka

(a) Pri vykon6vani dinnosti uvedenlfch v ods. 3 tohto ustanovenia hlavny kontrol6r

spolupracuje s obecnym tiradom.

(5) Kontrolne.i dinnosti hlavneho kontrol6ra podlieha:

a) obecny rirad,

b) rozpodtove a prispevkove organizicie zriadend obcou,

c) pr6vnick6 osoby, v ktorych m6 obec majetkovir fdast', a ine osoby, ktore nakladaiu

s rnajetkom obce alebo ktorym bol majetok obce prenechany na uZivanie, a to v
rozsahu dotykajircom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorym boli poskytnut6 z rozpodtu obce tidelove dot6cie alebo n6vratn6

finandn6 vypomoci, di nen6vratnd finandnd vypomoci podl'a osobitn6ho predpisu v

rozsahu nakladania s tymito prostriedkami.

(6) Kontroln6 dinnost' hlavndho kontrol6ra sa nevzt'ahuie na konanie, v ktorom v oblasti

verejnej spr6vy obec rozhoduje o pr6vach, pr6vom chr6nenycl'r z6uirnocl-r alebo

povinnostiach fyzickych os6b a pr6vnickych os6b.

(7) Hlavn6ho kontrol6ra voli obecnd zastupitel'stvo na dobu 6 rokov. Hlavneho kontrol6ra



odvol6va obecn6 zastupitefstvo za podmienok stanovenych v zdk. (,. 36911990 Zb..

(8) Hlavnli kontrol6r je za svoju dinnost' zodpovednlf obecndmu zastupitel'stvu, ktordmu ie
povinny podat' spr6vu o svojej dinnosti za kalenddrny rok do 60 dni po uplynuti

kalend6rneho roku. Hlavny kontrol6r je tiei. povinny pod6vat' spr6vu o svojej dinnosti za

obdobie kalend6rneho polroka v lehote do 30 alebo 60 dni po uplynuti kalend6rneho

polroka.

(9) Hlavnf kontrol6r je povinny vykonat' kontrolu, ak ho o to poZiada obecne zastupitel'stvo

alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

(10)Fllavn;i; kontrol6r je opr6vneny nahliadat'do itdtovnychapokladnidnych dokladov, ako aj

do akychkol'vek inych dokumentov, tykajircich sa pokladnidnych oper6cii, vedenia

irdtovnictva, nakladania s maietkom obce a d'alej do v5etkycli dokladov, ktorych potreba

vyplyva z r ozsahuj eho opr6vneni.

(11)Hlavny kontrol6r sa zirdastiuje zasadnuti obecndho zastupitel'stva s hlasorn poradnym a

nrdZe sa ztidastflovat' a1 zasadnuti komisii zriadenych obecnym zastupitel'stvom.

$18
Pracovn6 stretnutie poslancov

(1) Pracovnd stretnutie poslancov je neverejndporada poslancov obecndho zastupitel'stva

Borsky Svrity Jur zar.idasti starostu obce, prednostu obecn6ho irradu, hlavndho kontrol6ra a

prizvanych hosti.

(2) Pracovnd stretnutie poslancov zvol6va starosta obce podl'a schv6len6ho dasovdho pl6nu

alebo podl'a potreby.

(3) Na pracovnom stretnuti sa najmli:

a) rozpracovttvaju a zabezpebtlti plnenia floh vypllfvajircich z uzneseni obecndho

zastupitel'stva, prerokov6vajir a riesia iniciativne ndvrhy komisii, jednotlivifch refer6tov

obecndho irradu, poZiadavky obdanov, diskusne prispevky poslancov a obdanov prednesend na

obecnom zastupitel'stve,

b) prejedn6va priprava podkladov na rokovanie obecn6l-ro zastupitel'stva, dopracovAva VZN,

c) prerokov6va pripravu rozpodtu a zatjimaji sa k nemu stanoviskf,

d) zaoberd zdleLitostaLni tykajircimi sa obce a Lix'ota v nej.

(4) Pracovnti stretnutie poslancov je sp6sobi16 rokovat', ak je pritomn6 ttadpolovidn6 viidSina

v$etkych poslancov. Na prijatie stanoviska je potrebny sirhlas nadpolovidnej viidsiny v5etkych

poslancov.

(5) O obsahu rokovania sa spise zdpisnica, ktor6 bude adresovan6 kaZd6rnu zudastnenimu

poslancovi OZ a d'allim zirdastnenym osob6m.



$1e
Komisie obecn6ho zastupitel'stva

(l) Obecnd zastupitel'stvo zriad'uje komisie ako svoje st6le alebo dodasnd poradne, iniciativne
a kontroln6 org6ny a stanovuje rozsah ich dinnosti podl'a miestnych podmienok a potrieb.

(2) ilenov komisie voli obecn6 zastupitefstvo z poslancov obecn6ho zastupitel'stva azinych
os6b, spravidla s odbornost'ou sirvisiacou s dinnost'ou komisie.

(3) Kalda komisia m6 predsedu, taiomnika komisie a dlenov komisie. Predsedu komisie voli
obecnd zastupitel'stvo z dlenov komisie, ktori sti zdrovei poslancami zastupitel'stva.

(4) Predseda komisie:
a) riadi a organizuje pr6cu komisie, zvol|va jej schOdze a riadi ich priebeh, spolodne s

taj omnikorn komis ie pripravuj e pro gram sch6dze,

b) zostavuje pl6n dinnosti komisie,
c) organizuje spoluprdcu komisie s ostatnymi komisiami obecndho zastupitel'stva,

d) zastupuje komisiu navonok.

(5) Tajomnik kornisie:

a) spolodne s predsedom komisie vypracirva n6vrh pl6nu dinnosti komisie,

b) zabezpe(uje pripravu programu sch6dze komisie,

c) vedie pisomne zaznamy o schddzkach komisie,
d) zabezpedtje administrativnu agendu s[rvisiacu s dinnost'ou komisie,

e) plni d al5ie flohy, ktorymi ho komisia poveri.

(6) Obecnd zastupitel'stvo obce Borsky Svaty .Iur zriad'uje tieto st6le komisie:
( Komisia zriatovantt: podl'a. ustanovenia zdkona L 35712004 Z.z. )

- Komisia finandn6 a spr6vy obecneho majetku

- Komisia vystavby, Zivotndho prostredia a region6lneho rozvoja,
- Komisia zdravotnda soci6lnej starostlivosti,
- Komisia Skolstva, kultriry a Spottu,

- Komisia vereindho poriadku a poZiarnej ochrany,
- Komisia na ochranu verejn6ho zdujmu.

(1) V pripade potreby mOZe obecnd zastupitel'stvo zriadit'aj d'alSie st6le alebo dodasn6

komisie.

(8) Komisie v oblasti svojej p6sobnosti najmii:

a) vypracrivaj[r star-roviskdk zitleLitostiam a materi6lom prerokiivanym org6nrni obce,

b) vypracirvajir n6vrhy a podnety na riesenie najd6leZitej5ich ot6zok Zivota v obci a

predkladajir ich org6nom obce, ktord s[ povinn6 sa nimi zaoberat'a o vysledku komisiu

inforrnovat',
c) kontrolujir sp6sob realizdcie uzneseni obecndho zastupitel'stva a obecnej rady, dozerajri

na hospod6renie s majetkom obce, pripadne majetkom prenechanym obci do dodasndho

uZivanta, kontrolujti vybavovanie st'aZnosti, ozndmeni a podnetov obyvatel'ov obce.



(9) Kornisie sa sch6dzajir podla potreby. Zasadnutie komisie zvolt:a a vedie jej predseda.

Zdsady rokovania a uzn65ania sa komisii si ustanovi komisia na svojom prvoln zasadnuti,

alebo obec v Rokovacom poriadku komisii Obecndho zastupitel'stva Borsky Sviilf .lur, ktord

schval'uj e obecnd zastupitel'stvo.

(10) Komisie nemajI rozhodovaciu prdvomoc.

(11) ilenovi komisie, ktory nie je poslanec, moZno poskytntit'odmenu v sirlade s platnou

pr6vnou upravou.

s20
Obecny rirad

(1) Obecn;i irad zabezpeduje organizadn6 a administrativne veci obecn6ho zastupitel'stva a

starostu obce, ako aj org6nov zriadenych obecnym zastupitefstvom. Obecny tirad je zloZeny

zo zamestnancov obce. Obecny irrad nem6 pr6vnu subjektivitu.

(2) Obecn;i irrad vykon6va odborn6, administrativne a organiza(n6 pr6ce sirvisiace s plnenim

irloh samospr6vy obce, najrnii:

a) zabezpedule pisomnir agendu vSetkych orgdnov obce a org6nov obecndho

zastupitel'stva a je podatel'f,ou a vypravriou pisomnosti obce,

b) pripravuje podklady na rokovanie obecndho zastupitel'stva, obecnej rady a komisii
obecndho zastupitel'stva,

c) vypracirva pisomnd vyhotovenia rozhodnuti obce, vykon6va nariadenia obce,

uznesenia obecneho zastupitel'stva a rozhodnutia obce

d) koordinuje dinnost' organizdcii a d al5ich subjektov znadenych obcou,

e) organizadno-technicky zabezpedt$e plnenie riloh St6tnei spr6vy prenesenej na obec.

(3) Pr6cu obecneho irradu riadi starosta obce alebo povereny z6stupca starostu obce

(4) Vntitornti organiz6ciu obecndho irradu, najmii jeho organiza(,ne dlenenie, p6sobnost'

jednotlivych oddeleni, zdsady dinnosti obecndho fradu sf zakotvene v Organizadnom

poriadku Obecneho fradu Borsky Svaty Jur, ktory vyddva starosta obce.

$21
Dobrovol'ny hasiisky zbor obce

(1) Obecnd zastupitefstvo v Borskom Svittom.Ture zriad'uje Dobrovol'ny hasidsk;f zbor obce

(d'ale.i len ,,DHZO"), ktory v zmysle zttkonaNR SR (,.31412001o Ochrane pred poZiarmi plni
irlohy obce na irseku ochrany pred poZiarmi.

(l) Obecnd zastupitefstvo urduje DHZO objem finandnych prostriedkov, jeho organizAciu,

materi6lno-technick6 vybavenie hasidskdho zboru a rozsah technickych prostriedkov

potrebnych na jeho dinnost'. Dal5ie podrobnosti o dinnostiDHZO urduje osobitny zttkon a

vyhl65ky.

(2) Odborn[r pripravu dlenov DHZO zabezpeduje obec.



(3) DHZO je zloleny z os6b, ktore vykondvajri dinnost' v zbore dobrovol'ne a sti spravidla

dlenmi Dobrovol'n6ho hasidsk6ho zboru.

(4) DHZO sa podiel'a sa na plneni irloh na tseku civilnej ochrany v obci.

(5) DHZO plni d alSie rilohy podl'a organizadneho poriadku obce a pokynov starostu.

zriadeni .*r$rir1.,e - Skolstvo

(1) Obec Borskyi Svatlyi.lur je zriad'ovatefomZdkladnej Skoly s materskou Skolou /ZS s IvlS/,

ktor6 m6 samostatnf pr6vnu subjektivitu. ZS zastreSuie materskf 5ko1u, Skolskir jed6lei a

Skolsky klub.

(2) Finandnd prostriedky potrebne na dinnost' z6kladnei Skoly z,abezpe(,tr.ie 5t6t

prostrednictvom transferov zo Stdtneho rozpodtu. Finandne prostriedky potrebnd na dinnost'

nraterskej Skoly, Skolskej jed6lne a Skolskeho klubu deti zabezpeduje obec zo svojho rozpodtu.

(3) NadeleZS.ieriaditel',ktordho nazdkladevyberovdhokonaniavymenfvanan6vrhSkolskej

rady starosta. Obecn6 zastupitel'stvo m6 pr6vo na n6vrh starostu odvolat'riaditel'a Skoly.

(4) ZS zabezpeduje povinnri Skolskf doch6dzku a obec jej pom6ha spoluvytvfrat' na to

podmienky.

(5) Skola je povinn6 majetok obce, ktory jei bol zvereny do spr6vy, ttLivat' v sirlade s

uzatvorenou zmluvou a v zmysle Zdsad hospod6renia s maietkom Obce Borsky Sviity Jur.

CAST PIATA

MIESTNE REFERENDUM

$23

(1) Miestne referendum o najd6leZitejSich otinkach Livola a rozvoja obce vyhlasuje obecne

zastupitel'stvo.

(2) Obecn6 zastupitel'stvo musi vyhl6sit' miestne ref.erendum, ak ide o (ust. zdk. (.36911990

zb.):
a) zltidenie obci, rozdelenie alebo zru5enie obce, ako aj zmenu n6zvu obce,

b) odvolanie starostu v zmysle ust. z6k. (,.36911990 Zb.,



c) peticiu skupiny obyvatel'ov obce v podte aspori 30 Yo opriwnenych volidov,

d) zmenu oznadenia obce,

e) ak tak ustanovuje osobitny zdkon.

(3) Obecnd zastupitel'stvo mOZe vyhl6sit'miestne referendum aj o inlfch d0leZitlfch otdzkach
tykajircich sa samospr6vy obce.

(4) Vysledky miestneho referenda sir platnd, ak sa na riom zridastnila aspori polovica

opr6vnenych volidov a ak bolo rozhodnutie prijatd nadpolovidnou vdd5inou platnych hlasov
irdastnikov miestneho referenda. Obec vyhl6si vysledky miestneho referenda do troch dni
od doludenia z6pisnice o vysledkoch hlasovania na r,iradnej tabuli a na webovom sidle obce.

(5) Podrobnosti o organiz6cii rniestneho referenda upravi obec v osobitnom vSeobecne

zdv aznom nariadeni obce.

CAST SIESTA
ZHROMAZOPNTA OBYVATEI]OV OBCE

$24

(1) Na prerokovanie verejn6ho z6ujmu a veci irzemnej samospr6vy m6Ze obecnd zastupitel'stvo
alebo starosta obce zvolat' zhromaLdenie obyvatel'ov obce alebo jej dasti.

(2) Obecnd zastupitel'stvo alebo starosta obce zvol6 zhromaldenie obyvatel'ov obce alebo jej
dasti vZdy:

a) ak o to poliada peticiou najmenej 30 %o obyvatel'ov obce opr6vnenych volit'

b) ak o tom uznesenim rozhodne obecnd zastupitel'stvo

(3) Obecne zastupitel'stvo sa mOZe uzniest',Le prenesie rozhodnutie o urditej d6leZitej otizke,
tykajricej sa obce na zhromaLdenie obyvatel'ov obce, alebo jej dasti.

(4) Podmienky uskutodnenia zhromaLdenia obyvatel'ov obce a hlasovaniarn6Ze upravit'obecnd
zastupitel'stvo vo v5eobecne ziwdznom nariadenf obce.

(5) ZhromaZdenie obyvatel'ov obce sa zvoltwa ozndrnenim na irradnej tabuli obce Borskf Svaty

Jur, na webovorl-r sidle obce Borsky Sviitlf .lur, v rozhlase, prip. inym vhodnym spOsobom.

O priebehu verejndho zhromaLdenia sa spisuje z6pisnica, ktorej s[rdast'ou musi byt'
prezendn6 listina pritomnych obyvatel'ov obce, resp. dasti obce.

iasf SIEDMA

POSLANCI OBCE BORSKY SVATV JUR



$2s
Uvodn6 ustanovenia.

(1) Poslancov volia obyvatelia obce v priarnych vol'b6ch. Sp6sob vol'by a podet poslancov
upravuj e osobitny pr6vny predpis.

(2) Poslanci vykon6vajfr svoj mand6t tak, aby boli hodni ddvery svojich volidov. Pri vykone
svojej flunkcie sa riadia z6ujrnami obce, resp. z6ujmami dasti obce a vykon6vajri ju v sirlade

s fistavou, s tistavnymi a d'alSimi z6konmi a ostatnimi v5eobecne zavaznymi pr6vnymi
predpismi.

$26
Vznik azinik poslaneckdho mandftu

(1) Poslanec nadobfrda svoje pr6va a povinnosti zvoler-rim. Postup pri vol'b6ch upravuje

osobitny zttkon. Zvoleny poslanec sa ujima funkcie zloZenim predpisaneho sl'ubu bez

vyhrad.

(2) Mand6t poslanca zanikne v stilade s platnou pr6vnou tpravou na.imii:

a) odrnietnutim sl'ubu alebo zloLenim sl'ubu s vyhradou

b) uplynutim funkdnel"ro obdobia,
c) vzdanim sa mand6tu,

d) pr6voplatnyrn odsirdenimzarimyselny trestny din alebo prdvoplatnyrn odsridenimza
trestny din, ak qfkon trestu odf,atia slobody nebol podmienedne odloZeny,

e) pozbavenim spOsobilosti na pr6vne irkony alebo obmedzenim spOsobilosti pr6vne

tikony,

0 zrnenou trval6ho pobytu mimo fzemia obce v ktorej vykon6va funkciu,
g) ak podasjedneho roka sa nezirdastni ani raz na zasadnutiach obecndho zastupitel'stva,
h) v pripade nezluditel'nosti funkcii v zmysle zitk. (,.36911990 Zb., ak poslanec do 30

dni odo dia vzniku nezluditel'nosti funkcii nevykon6 pr6vny tikon na odstr6nenie

nezluditel'nosti funkcii,
i) zru5enim obce,
j) stnrt'ou.

s27
Pr6va a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je opr6vneny najmii:

a) predkladat' obecn6mu zastupitefstvu a ostatnyrn org6nom obce n6vrhy, podnety, a
pripomienky,

b) interpelovat'starostu, prip. dlenov obecnej rady vo veciach tykajircich sa ich pr6ce,

c) poZadovat'od riaditel'ov prdvnickych os6b zalolenych alebo zriadenych obcou, od

vedticich rozpodtovych, prispevkovfch organizdcii a inych subiektov s rnajetkovou

fdast'ou obce vysvetlenia vo veciach tykajticich sa ich dinnosti,

d) poZadovat' infonndcie a vysvetlenia od fyzicklfch a prdvnick;ich os6b, ktori
vykon6vaju v obci podnikatel'skir dinnost'vo veciach tlfkajricich sa d6sledkov ich
podnikania v obci,

e) zirdastflovat' sa na previerkach, kontrol6ch, na vybavovani st'aZnosti, oznitmeni a



podnetov, ktore uskutodiujri org6ny obce,

f) poZadovat'vysvetlenie od St6tnych org6nov vo veciach potrebnfch pre riadny vykon
poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinnlf najrnii:
a) zloLit' z6konom predpisany sl'ub na prvom zasadnuti obecndho zastupitel'stva,

ktordho sa zfidastni,
b) ztidastflovat'sa na zasadnutiach obecn6ho zastupitel'stva a jeho org6nov, do ktorych

bol zvoleny,

c) dodrZiavat' Stattit obce Borsklf Sv[t1i Jur, Rokovaci poriadok obecndho

zastupitel'stva v Borsklf Svat;f Jur, zisady odmeiovania poslancov ako aj d al5ie

organizadnd nonny a predpisy,

cl) dodrZiavat' udinnd vSeobecne zAvdzne nariadettia obce.

e) obhajovat' zdujmy obce a jej obyvatel'ov,

0 informovat' na poZiadanie volidov o svojej dinnosti a dinnosti obecndho

zastupitel'stva,
g) prehlbovat' si vedomosti potrebnd na vykon funkcie poslanca.

(3) Poslanci mOZu vytv6rat' podl'a svojej politickej prisluSnosti poslaneck6 kluby za tidelom

efektivnejSiel"ro vykonu poslaneckeho rnand6tu, prehibenia politickej spoluprfce, a podpory

poslaneckej iniciatf vy.

$28
Nrlhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa z6sadne vykon6va bez preruSenia pracovn6l'ro alebo obdobr-rdho

pomeru. Poslanec nesmie byt'pre vykon svojej lunkcie ukr6teny na pr6vach ani na n6rokoch

vyplyvaj[rcich z jeho pracovndho alebo obdobndho pomeru. Zamestnixatelia umoZriujf
poslancom vykon funkcie podl'a osobitnllich predpisov.

(2) Poslancovi rnoZno poskytnut'odmenu najmii vzhl'adom na irlohy a dasovit n6rodnost'vykonu
funkcie podl'a zisad odmeiovania poslancov, najviac v5ak v kalend6rnom roku jeden

mesadny plat starostu bez zvy5enia podl'a prisluSnej platovej skupiny. Poslancovi, ktory
vykon6va dinnosti podl'a osobitndho predpisu, m6Ze nad r6rnec odmeny podl'a prvej vety
patrit' d alSia odmena urden6 v zilsadich odmetiovania poslancov.

(3) Poslancovi patri n6hrada skutodnych vydavkov, ktore mu v sfrvislosti s vykonom funkcie
poslanca vznikli, a to v zmysle osobitnlfch pr6vnych predpisov vzt'ahuiircich sa na

zamestnancov v pracovnom pomere.

(4) Poslancovi, ktory je dlhodobo uvol'neny zo zamestnania na vykon funkcie z6stupcu starostu,

patri plat od obce urdeny starostom podl'a vecnej a dasovej n6rodnosti vykonu funkcie,

najviac vo vySke 70oh mesadn6ho platu starostu; jeho pracovny pomer v doteraj5om

zamestnani zostila zachovany za podmienok podfa osobitn6ho predpisu. Poslanec podl'a

prvej vety sa povaZuje na ridely tvorby a pouZitia soci6lneho fondu, dovolenky a cestovnych

n6lrrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa povaZuj e za zamestn6vatel'a.

Poslancovi, ktory vykon6va funkciu z6stupcu starostu podl'a zttkona (,. 36911990 Zb a nie ie



dlhodobo uvol'neny zo zamestnania, patri mesadn6 odmena podl'a vecnej a dasovej

n6rodnosti vfkonu funkcie urden6 starostom, najviac vo vliSke 70o/o mesadn6ho platu
starostu bezzvyienia podfa prislu5nej platovej skupiny. T;fm nie je dotknut6 odmena podfa
zdkona d. 36911,990 Zb.. Na soci6lne poistenie a zdravotnd poistenie poslanca podl'a prvej

vety a tretej vety sa vzt'ahujri osobitn6 predpisy. Plat urdeny podfa prvej vety a odmenu

urdenri podfa tretej vety obec zverejni na webovom sidle obce do 30 dni od ich urdenia
starostom.

c,q,sf 6sna.q.

YZTAreoBCE K oKOLITVM OBCIAM A MESTAM

$2e

(l) ZdleLitosti dotykajfce sa z6ujmov obce Borsky Sviity Jur a inych miest alebo obci sa rieSia

dohodou.

(2) Obec rn6Ze spolupracovat's inymi obcarni alebo mestami na zdklade ztnluvy uzatvorcnei za

irdelom uskutodnenia konkr6tnej tlohy alebo dinnosti, na z6,klade zmluvy o zriadeni

zdruLenia obci, alebo dohody o zriadeni alebo zaloLeni pr6vnickej osoby podl'a osobitndho

zdkona.

(3) Obec mdZe v rozsahu svojej p6sobnosti spolupracovat' s fzemnymi a spr6vnymi celkami

alebo irradmi in;fch 5t6tov vykon6vajricich miestne funkcie. Zatym ridelorn m6 pr6vo stat'

sa dlenom medzin6rodndho zdruZenia irzemn;ich celkov alebo irzernnych org6nov.

iasf DEvIATA

YZTAIrY oBCE T STATNYM ORGANOM, K PRAVNICKVM
A FYZICKfM OSOBAM, POLITICKVM STRANAM A HNUTIAM

A K OBdIANSKYM I ZDP(U Z.,F;NIAMI

$30

(1) Obec pri plneni svojich irloh spolupracuje so St6tnyrni org6nmi, a to najmii s tizemne

Specializovanyrni irradmi St6tnej spr6vy, pr6vnickfmi a fyzicklfmi osobami, vysokymi
Skolami, vyskumnymi fstavmi, a d'alSimi St6tnymi org6nrni (prokuratirrou, sirdom,

policiou a pod.).

(2) Obec spolupracuj e pn zabezpedovani rozvoja obce a na prospech obce s podnikatel'skymi
pr6vnickymi a fyzicklfmi osobami, s politickfmi stranami a hnutiami a obdianskymi
zdruLeniami, ktord pOsobia na rizemi obce.

CAST DESIATA



sYMBoLY oBCE, dnsrNt osirA,Nsrvo,
CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

$31
Uvodn6 ustanovenie

(1) Obecnymi symbolmi sri:
a) erb obce Borsky Sviity Jur
b) vlajka obce Borsky Sviity Jur
c) pedat'obce Borsky Sviity Jur

(2) Obec Borsky Sviili Jur je povinn6 pouZivat'obecn6 symboly pri qfkone samospr6vy.

(3) Obec Borsky Svtitf Jur urdi v5eobecne zivaznym nariadenim podmienky ochrany a
pouZivania obecnych symbolov a platenia rihrad zaich pouZivanie.

$32
Erb obce Borsky Sviify Jur

(l) Erb obce Borsky Svdty Jur tvori v dervenom Stite na striebornom zlatohrivom,
zlatochvostom a zlatokopotytom sk6ducom koni v zlatorn sedle sv2ity .luraj v striebornom

brneni, zlatom pl65ti a striebornej zlatym chocholom zdobenej prilbe l'avicou dr'ziaci

striebornf l'avo5ikmo sk]onenf kopiju smerujticu do papule pod nim leZiacel-ro zlaleho
poloZendho draka v striebornej zbroji. Podkladom je nedatovan6 origin6lna richt6rska pedat'

zo za(,iatku XVII. stor., ktor6 sa nach6dza v Z6horskom mfzeu v Skalici.

(2) Podrobnd azinazne vyobrazenie erbu obce Borskli Svatyf .Tur tvori prilohu d. I tohto Statfitu.

(3) Erb obce sa m6Ze pouZivat'aj v diernobielom vyobrazeni.

(4) PouZit'erb obce je rnoZn6 len na zttklad,e sirhlasu starostu. Ziadatel' o pouZitie erbu obce,
okrem sp6sobov v ods. 5 a 7 tohto ustanovenia, musi predloZit' starostovi pisornnir Ziadost',
ktor6 musi obsahovat':

a) irplny graficky n6vrh, spOsob pouZitia erbu,

b) formu a spdsob pouZitia erbu,

c) obdobie, na ktor6 saLiada vydanie sirhlasu (povolenia),

d) potvrdenie o zaplateni irhrady za uZivanie erbu.

(5) Erb obce sa pouZfva:
a) na pedatidle obce,
b) na insigni6ch starostu,
c) na listin6ch o udeleni iestndho obdianstva obce Borsky Sviitli Jur, o udeleni ceny obce

Borsky Sviitlyi Jur, a na uznantach obce Borsky Svtity Jur,
d) na sidle Obecn6ho irradu a prispevkovych a rozpodtovych organizhcii zrtadenych

obcou,
e) na oznadenie hranic irzemia obce,
f) v rokovacich miestnostiach org6nov obce a v riradr-rei miestnosti starostu obcc,
g) na preukazoch poslancov obce a zatnestnancov obce,
h) na rovnoSat6ch dlenov dobrovol'ndho hasidskdho zboru obce,



i) na oznadenie vozidiel obce, dobrovol'n6ho hasidskeho zboru obce, dobrovol'n6ho
hasidsk6ho zboru, a prispevkovych a rozpodtovych organizdcii zriadenych obcou,

j) na kore5pondencii obce a v zdhlavi obecnych novin,
k) na predmetoch propagujticich obec,
l) na koreSpondencii spolodenskych organiz6cii sidliacich v obci,

(6) Subjekty pouZivajtce erb sp6sobom podl'a ods. 4 a 7 tohto ustanovenia s[ oslobodend od
platenia [rhrady za pouLiv anie erbu.

(7) Erb obce sa pouZiva na listin6ch obsahujircich v5eobecne zdvazne nariadenie obce,
uznesenia alebo rozhodnutia org6nov obce, alebo osveddenia opr6vneni avyznamnych
skutodnosti. Na beZnej kore5pondencii sa erb obce nepouZiva. Listovli papier s

vyobrazenym erbom obce mOZe vyuLivat'na irdely svojej kore5pondencie vyludne starosta.

(8) Erb obce sa musi pouZivat'vZdy len dOstojnym spdsobom.

(9) Za sprdvne zaobchddzanie s erbom obce a zajeho ochranu zodpoved6 fyzick6 alebo
pr6vnick6 osoba, ktor6 ho pouZiva.

(10) KaZd;f je povinnli strpiet', po predch6dzajicej vyzve obcou, odstr6nenie neoprfvnene
alebo nespr6vne pouZitdho erbu.

(11) Obec Borsklf Svatyi,.Iur urdi v5eobecne zdvaznym nariadenim podmienky pouZivania
erbu obce a platenia irhrad zaieho pouZfvanie.

$33
Vlajka obce Borsky Sviity Jur

(l) Vlajka obce Borsky Svaty Jur pozost6va z piatich pozdlLnych pruhov vo farb6ch

dervenej(2/9), bielej(1/9), dervenej(319), Zltej(l19) a dervene.j(219). Vla.ika m6 pomer str6n

2:3 a ukonden6 je tromi cipmi, tj. dvorni z6strihmi, siahajticimi do tretiny jej listu.

(2) Podrobne a zdvazne vyobrazenie vlajky obce Borsk;f Svali Jur tvorf prilohu d. 2 tohto

Statfitu.

(3) Obec oznaduje vlajkou obce budovu:
- ktor6 je sidlom org6nov obce
- zasadaciu miestr-rost' obecndho zaslupitel'stva
- irradnri miestnost' starostu obce

(4) Vlajku obce Borskf Svaty Jur pouZiva starosta a obecnd zastupitel'stvo pri ofici6lnych
prileZitostiach obecndho, prip. St6tneho charakteru, a to jej vyvesenim na budovdch, v
ktorych sidlia org6ny obce, prip. v siefiach, kde sa kon6 sl6vnostu6 zhrotnaZdenie. Yyzvu
na pouZitie vlajky vydiwa starosta, ktory zdrovefl urdi spOsob pouZitia.

(5) Vlajka obce sa mOZe pouZivat'aj pri verejnych sprievodoch a pri vnirtornej vyzdobe
miestnosti prfstupnych verejnosti.

(6) Ak sa pri vyzdobe pouZiva 5t6tna vlajka SR a vlajka obce spolodne, sfi umiestnend v
rovnakej q1iSke vedfa seba, pridom 5t6tna vlajka je umiestnen6 z deln6ho pohl'adu vl'avo
(ust. zdkona (,. 6311993 Z.z. o St6tnych symboloch SR a ich pouZivani v zneni neskor5ich



predpisov).

(7) Vlajka obce sa vztyduje na vlajkovy stoZiar. Pri vztycovani je potrebne zachovat'
ddstojnost', spti5t'at'vlajku pomaly a bez preru5enia pri snimani sa vlajka nesmie dotykat'
zefi1e. Vztydovanie a snimanie vla.iky obce uskutoddujri dler-rovia Dobrovol'neho
hasidskdho zboru v uniform6ch pripadne ind starostom poveren6 osoby

(8) Pri pouZivani a vyvesovani vlajky musia byt'dodrZiavan6 nasledujirce pravidl6:

a. ) vlajka sa nesmie pouZit' po5kodend, ani zaSpinend: a nesmie sa zvdzovat' do ruZice
b. ) na vlajke nesmie byt' Liadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byt'prekryt6
smritodnym zixojom a pod.

(9)Za spr6vne a d6stoine zaobchddzanie s vlaikou obce aza.jej ochranu zodpoved6 fyzicktt
alebo pr6vnickd osoba, ktor6 ju pouLiva.

(10) Vlajka obce sa musi pouZivat'v'zdy len dOstojnym spOsobom.

(1 1) Podmienky pouZivania vlajky obce stanovi obec vo v5eobecne zavaznom nariadeni obce.

$34
Pedat'obce Borsky Sviity Jur

(1)Pedat'obce Borsklf Svaty Jur je okrtihla, uprostred s obecnym symbolorn a kruhopisom

OBEC BORSKV SVAT i JUR. Pedat' m6 priemer 35 mm, do je v sflade s dom6cimi

zvyklost'ami a predpismi o pouZivani pediatok s obecnymi symbolmi.

(2) Pedat'obce sa pou'ziva pri sl6vnostn;i ch prileZitostiach, na pedater-rie vyznamnych listin.

(3) Pedat'obce Borskli Svaty Jur uschov6va starosta obce.

(3) Ziwdzne vyobrazenie pedate obce Borsky Svaty .Iur tvori prilohu d. 3 tohto Statirtu.

dasf JEDENASTA

iestnd obiianstvo obceo ceny a odmeny obce

$3s
Uvodn6 ustanovenie

(1) Obecne zastupitcl'stvo m6Ze udelit'tieto verejnd uznania:
a) Cestne obdianstvo obce Borsky Svdty .Tur,

b) Cena obce Borsky Sviity Jur,

c) Cena starostu obce Borsky Sviity .Iur,

d) Odmena, vecny dar.

(2) Nakol'ko ide o verejn6 ocenenia, ktorych pocteni drZitelia sa zapisujit do Kroniky obce



Borsk;f Svaty .Iur, je potrebnd, aby navrhovatelia podrobne popisali dinnost' osoby, alebo

or ganizdcie, ktorej ocenenie navrhuj ri.

(3) Evidencia udelenych cien sa vedie v Kronike obce Borsky Svaty .lur, ktor6 obsahuie men6

a osobnd tidaje ocenenych po ich predch6dzajfcom sirhlase, identifikadnd irdaje pr6vnickej
osoby, d6tum udelenia cien ako aj strudni zdOvodnenie, pre ktori boli jednotlivym
fyzickym alebo pr6vnickyfm osob6m udelend.

$36
iestn6 obiianstvo obce Borskf Sviity Jur

(1) Osob6rn, ktord sa obzvl6St' vyznarnnym sp6sobom zasl[rZili o rozvoj a zvel'ad'ovanie obce,

ochranu jej z6ujmov a Sirenie jej dobrdho mena, alebo osob6m, ktord obohatili l'udsk6

poznanie vynikajricimi tvorivyrni vykonmi (d'alej len ,,pocteny"), mOZe obecn6

zastupitel'stvo udelit'Cestnd obdianstvo obce Borsky Sviity Jur.

(2) O udeleni destneho obdianstva rozhoduje obecnd zastupitel'stvo, spravidla na n6vrh starostu,

alebo poslanca nadpolovidnou vZidSinou pritornnych poslancov.

(3) O udeleni destndho obdianstva sa vyd6va listina, ktorir podpisuje starosta. Listinu moZno

vyhotovit' ai dvojiazydne s tym, Ze druhd vyhotovenie je v jazykr-r poctendho.

(4) Sl6vnostnd odovzdanie listiny poctendmu sa vykon6 spravidla na sl6vnostnom

mimoriadnom zasadnuti obecndho zastupitel'stva. Pocteny obdan sa pri tejto prileZitosti
alebo pri svojej prvej n6v5teve obce zapile do Kroniky obce Borsky Sviity Jur.

(5) Podrobnosti pre udefovanie destndho obdianstva obce m6Ze obecnd zastupitefstvo upravit'
v5eobecne zdv azny m nari adenim.

$37
Cena obce Borsky Sviity Jur

(1) Cena obce Borsky Sv[t;f Jur sa udefuje za:

a) vynikajfce tvorivd vykony a vyznamnd vlisledky vedeckej, technickej, umelecke.i,

publicistickej alebo verejno-prospe5nej dinnosti,

b) dinnost'os6b, ktord sa vyznamnyrn sp6sobom pridinili o hospod6rsky a kultirry rozvoi

obce, alebo jej propag6ciu doma i v zahranidi,

c) dinnost'os6b pri zdchrane l'udskych Zivotov a maietku obce a jeho obdanov.

(2) N6vrhy na udelenie ceny m6Zu obecndmu zastupitel'stvu predkladat'poslanci, starosta, prip.

aj obdania obce. N6vrhy musia byt'riadne od6vodnen6. O udeleni ceny rozhoduje obecn6

zastupitel'stvo nadpolovidnou viidSinou pritomnych poslancov.

(3) Cenu obce Borsky Svalf Jur tvori plaketa s erbom obce a peinLnd odmena schv6len6

obecnym zastupitel'stvom. K cene obce sa vyd6va potvrdenie (preukaz) o .ie.l udeleni, v

ktororn ie uvedend meno, adresa, rodnd dislo laure6ta, d6tum udelenia, pediatka obce a
podpis starostu.



(4) Cenu obce Borsky Svrity Jur sldvnostne odovzd6va laure6tom starosta obce.

(5) Cena obce Borsky Sviity Jur sa m6Ze udelit'aj opiitovne, najskOr v5ak po uplynuti 2 rokov.

(6) V;fnimodne sa mdLe cena obce udelit'.lednotlivcovi i po smrti - in memoriam. V takomto
pripade sa cena odovzdd rodinnym prisluSnikom pocten6ho.

$38
Cena starostu obce Borsky Sviity Jur

(1) Udelenie ceny starostu obce obdanom obce za irspe5nii azdslulni dinnost'v prospech obce

navrhuje starosta obce. O udeleni tejto ceny rozhoduje obecnd zastupitel'stvo nadpolovidnou

v2idSinou pritomnych poslancov.

(2) Cenu starostu obce Borskf SvAtlf .Iur tvori vecny dar v hodnote, ktor[r schv6li obecnd

zastupitel'stvo.

(3) Cena starostu sa m6Ze udelit'najviac 10 kr6t do roka.

(4) Evidencia udelenych cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Borsky Svaty .Tur, a

obsahuje meno a in6 udaje o ocenenych, d6tum udelenia ceny, ako aj strudnd d6vody, pre

ktord bola cena udelen6.

$3e
Odmena a vecny dar

(1) Obecnd zastupitel'stvo m6Ze spravidla na n6vrh starostu obce rozhodnitt'o poskytnuti
odmeny alebo vecn6ho daru z obecnlfch prostriedkov, a to najmii poslancovi alebo indmu
obdanovi obce, pripadne aj inej osobe za dinnost'v org6noch samospr6vy alebo obdanovi
za mimoriadny din pri zdchrane Livola alebo majetku.

(2) Odmenu alebo vecny dar podl'a tohto ustanovenia moZno udelit'obdanovi obce aj pri
prileZitosti dovf5enia vyznamndho Zivotndho jubilea.

(3) VySku odmeny, resp. hodnotu vecn6ho daru schval'uje obecnd zastupitel'stvo.

iasf DvANASTA
Kronika obce a obecn6 noviny

$40

(1) Kronika obce Borsky Sviitlf Jur sa vedie v irradnom jazyku, pripadne aj v jazyku prislu5nej

n6rodnosti.

(2) Ztryisy do kroniky sa vykon6vajuruz za Stvfi'rok.

(3) Zdpisy chronologicky dokurnentujir a popisujI udalosti zo spoloieuskeho a hospod6rskeho

Zivota obce.



(4) Spracovanirn z6pisov do kroniky je povereny obecny kronikdr, ktordho menuje a odvoldva

starosta.

(5) Text jednotliv;fch z6pisov do kroniky schval'uje obecnd zastupitel'stvo po vyjadreni komisie

Skolstva, kultirry a Sportu.

$41

(l) Obec vydtxa obecne noviny, ktorych hlavnou irlohou je prinir5at' obyvatel'om obce
informdcie o kultirrnom, spolodenskom, z6ujmovolrr a Sportovom Zivote v obci.

(2) Obecn6 noviny vychadzaju ako obdasnik dvakr6t rodne.

dasf TRINAsTA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUACTACU

$42
Pomoc obyvatel'om pri mimoriadnych situ:ici6ch

(1) Obec je povinn6 poskytntit'obyvatel'ovi nevyhnutnir okamZitir pomoc v.ieho n6hlej rrirdzi

sp6sobenej Zivelnou pohromou, hav6riou alebo inou podobnou udalost'ou, najrnii

zabezpe(it'n'ru pristre5ie, stravu alebo inf materi6lnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykon6va zdchranne pr6ce v dase nebezpedenstva povodne. V
pripade nevyhnutnej potreby vyZaduje od fyzickych a pr6vnickycli os6b plnenie

vSeobecnych povinnosti pri ochrane pred pohromami.

(3) Obec zabezpe(uje evaku6ciu, dodasnd ubytovanie a stravovanie evakuovandho

obyvatel'stva, a podl'a moZnosti obce i ochranu rnajetku obyvatel'ov.

(4) Obec je povinnd pom6hat'pri likvid6cii a odstrailovani n6sledkov Zivelnej pohromy a hav6rii
prostrednictvom dobrovol'n6ho hasidskeho zboru obce v spolupr6ci s d'alSfmi prfvnickyrni
a fy zickymi osobami a or ganizSciami 5t5tu.

(5) Forrnu, rozsah, sp6sob a organizirciu pomoci urdi starosta obce v stidinnosti s krizovym
St6born obce a v pripade potreby poslanci obecn6ho zastupitel'stva.

$43
Povinnosti prdvnickych a ffzickfch os6b pri mimoriadnych situfciich

(1) StarostamdZe uloZit'pr6vnickej alebo ffzickej osobe povinnost'poskytnrit' osobnri alebo

vecnf pomoc podas odstrariovania a pri odstrailovani n6sledkov Zivelnej pohromy alebo inej
mimoriadnej udalosti, ak osobitnli zdkon neustanovuj e inak.



(1)

(2)

(2) Pr6vnick6 alebo $zickd osoba, ktor6 poskytla osobnir alebo vecnf pomoc, m6 pr6vo na

n6hradu ridelne vynaloZenlfch n6kladov a pripadnri ndhradu Skody v sflade s platnou

pr6vnou fpravou. Toto pr6vo mdZe uplatnit' do 3 mesiacov odo df,a zistenia n6kladov,

najnesk6r do 2 rokov od ich vzniku, inak toto pr6vo zanikne.

iasf SrnNAsra

$44
Spoloin6 a z6v ere(n6 ustanovenia

Statirt obce Borskf Svaty Jur je z6kladnou vnirtornou pr6vnou normou obce Borskf Svaty

Jur. V5etky v5eobecne zdvaznd nariadenia obce, uznesenia obecnych org6nov a ine

organizadnd predpisy obce musia byt'v srilade s tymto Statirtom.

Zmeny a doplnky tohto Statiltu schvafuje Obecnd zastupitel'stvo v Borsky Sviity .Iur

uznesenim.

(3) Statirt obce Borskli Svatlf .Iur bol schv6leny Obecnym zastupitel'stvom v Borsky Sviity .Tur

dria 07. 03. 2022 Uznesenim tislo 42912022.

Stattit obce Borskf Svatf Jur nadobrida irdinnost' diom schv6lenia 07 .03.2022.

Df,om irdinnosti tohto Statirtu obce Borsk;f Sv[t1f .Tur sa ru5i Stattit obce Borsky Sviilf Jur

zo dia 23.02.2015.

V Borskf Sv[t1f Jur, dila 07.03.2022
t 

-''*d'',*5rL*-,
Mgr..Iuraj Smol6r

zfstupca starostu obce

(4)

(s)



Prfloha d. 1



Priloha d. 2



Priloha d. 3



Obec Borskf Sviitv Jur

Smfu obce Borsk!, Sviit!, Jur

Ntivrh: - vyveseny na irradnej tabuli obce dria: 18.02.2022

zverejneny na webovom sidle obce df,a: 18.02.2022

zverejneny na elektronickej irradnej tabuli obce dia: 18.02.2022

zveseny z riradnej tabule obce a z webovdho sidla obce dria : 07 .03.2022

Lehota na predloienie pripomienok k ndvrhu: do (vr6tane) 28.02.2022

Doruiend pripomienky (poiet): 0

Vyhodnotenie pripomienok k ndvrhu uskutoinend dfia: -

Vyhodnotenie pripomienok k ndvrhu doruiend poslancom dila: '

Stauit obce schvhleny Obecnym zastupitel'stvom v Borskom Sviitorn Jure dfla 07 .03.2022,

Uznesenim ilslo 429 12022.

Stutfu obce Borsky Sviiti' Jur nadobfida fiiinnosl df,om 07 ' 03' 2022



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

0

Bežné príjmy spolu: 0 0 0 0 0 0

Kapitálové príjmy 

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

0 0 0 0 0 0

Príjmové finančné operácie 2022    rozpočet 1. zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

453000 Základná škola  nevyčerpané financie z r. 2021 bežné výdavky ŠR 0 21 432 0 0 0 0

453 000 Základná škola  nevyčerpané financie z r. 2021 telocvičňa ŠR 0 64 000

453 000 Obec - dopavné pe deti Kuklov nevyčerpané fnancie z r. 2021 ŠR 0 1 885

87 317 0 0

Borský Svätý Jur, 25.2.2022  

finančné príjmy spolu

zmena rozpočtu č.2/2022

kapitálové príjmy spolu



322001



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 0 6 400 6 400

635 006 údržba objektov - kancelária sarostu 0 0 6 000 6 000

642 002 transfér  ČK 0 0 400 400

04.5.1.0   cestná doprava 0 10 100 30 500 20 400

635 006 údržba ciest - výtlky 0 10 100 20 000 9 900

637005 pasport -  dopravné značenie 0 0 10 500 10 500

3 000 3 000 5 800 2 800

635006   kotol, plávačka  byt. dom č. 790, 753 3 000 3 000 5 800 2 800

8 000 8 000 25 000 17 000

635006 údržba objektov -   výrub stromov 8 000 8 000 25 000 17 000

0 0 8 500 8 500

642002 transfér pre dob.hasičov 0 0 500 500

635006 kúrenie 8 000 8 000

0 0 5 300 5 300

0 0 300 300

0 0 5 000 5 000

0 8 000 8 000

642014 transfér pre DFS Juránek 0 0 5 000 5 000

642 014 transfér pre AK 0 0 3 000 3 000

Bežné výdavky spolu: 11 000 21 100 84 200 68 400

08.1.0.0   športové služby

637001        transfér pre STS

642002        transfér pre FK

zmena rozpočtu č.   2/ 2022

06.6.0.0   bývanie

06.2.0.0  verejná zeleň

03.2.0.0    požiarna ochrana

09.1.1.1    školstvo



Kapitálové výdavky 2022     rozpočet 1.zmena 2 zmena rozdiel

05.1.0.0  dpadové hospodársto 0 0 17 500 0 0 17 500

716 001 projektová dokumentáca  čistička odp.vôd 0 0 15 000 0 15 000

713 004 nákup prev.prídrojov   -    váha (zber.miesto) 0 0 2 500 0 2 500

06.6.0.0 0 4 000 0 0 4 000

717 002 rekonštrukcia stavieb  ---  žumpa  byt.dom  216 0 0 4 000 0 4 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

08.2.0.0 kultúra 0 0 4 000 0 0 4 000

717 002 rekonštrukcia stavieb  ---  žumpa  KD 4 000 0 4 000

0 0 0

0 0

0 0 0 0

Kapitálové výdavky spolu: 0 0 25 500 0 0 25 500

Základná škola s matersku školou

2022 rozpočet 1. zmena 2.zmena rozdiel

ZŠ BT zo ŠR prenesené kompetencie  - normatívne

ZŠ prenesené kompetencie  - nenormatívne

0

Šk. zariad. BT od obce

  MŠ 80 000 80 000 80 000

  ŠK  na zájmovú činnosť detí 26 000 26 000 28 000 2 000

  ŠJ - vybavenie kuchyne, údržba 74 000 74 000 78 000 4 000

spolufinancovanie na  opravu  telocvične 0 0 1 000 1 000

Pokrytie miezd 200 200

Spolu 180 000 180 000 187 200 7 200

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

215 500 215 500 222 700 0 0 7 200

v Borskom Svätom Jure, 25.02.2022

sumár

Spolu

Spolu

bývanie



Stanovisko hlavnGho kontrol6ra obce Borsk;i Sviity Jur k nivrhu na fipravu rozpoitu
rozpoitovym opauenim i. 212022

V srilade s usranovenim g l8f ods.1 pism. c) zdkona i.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorlich

predpisov, predkladdm obecntimu zastupitelstvu v Borskom Sv{tom Jure, stanovisko k n6vrhu 2. zmerry rozpottu obec
-norst<1i 

Svittf Jur na rok 2022. Obec v srilade s ustanovenim ii 14 ods, 2, pismeno b); c) a d) ziikona i.. 58312004 Z. z-

o rorpoitorrych pravidliich rizemnej samosprdvy a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskorlich

predpisov, predklad{ nasledovny ndvrh zmeny rozpoiru.
PredloZenlf ndvrh bol posiitienf:
1. Z hl'adiska metodickej sprivnosti - predl:Zenf niivrh na upravu rozpodtu (.2/2\2?.je v prijmovej aj vydavkovej

Iasti spracovanlf v s(rlatle s plarnou legislativou zSkona (".583/20042.2. o r:ozpoitovfch pravidlSch (zemnej samospriivy

v zneni neskgrilich predpisov. Niivrh na ripravu rozpo(tu (. 212l.2? je pr:edloZen!' v ileneni v sflade s 5 10 ziikona

4.583/2004 Z.z. o roz.po(toqich pravidlSch rizemnej samospr;ivy'

2. Z vemrdho hl'adiska

Bei,ni'Priim]' .- Eez zmen,

Bein6 Vydavky - Zneny sti v celkovej v-'iSke 6ti 400,-€, na jednotlivych poloikdch nasledovne:

* navj'Senie celkom o 6 800'-€"

- 635 006 uarzua budon objektov - obecn-f rirad (kanceliiria starostu)' tlavli5enie vldajov o 6 400'-€"

V rozpoite na rok 2022 neboli tieto prostriedky rozpoitovan6'
- 642 062 BeZny transfer neziskoqirn organizdciim - eervenf kriZ (miestny spolok), navylenle qidajrrv o 400,-€'

V rozpotte na rok 2022 neboli tieto prostriedky rozpodtovand.

03.2.0J Ochrana.lred-pgilarmi - narli3enie celkom o I500,-€-
- 635 0061-lOriUa budov, priestorov a objektov - Flasiiskd zbrojnica (krirenie), navySenie vydavkov o B 000,- €.

Na mk 201? neboti rozpoirovan6 prostriedky na dokonianie rekonitrukcie rbjektu Hasitskej z'brojnice (krirenie)'

- 6i42002 Bd,ny transfer pre dobrovolnfch hasiiov, navyScttie qidavkov o 500.- €. V rozpoitc na rok 2022 nebroli

tieto prostri edky rozpodtovan6.

04.5,1.$. t]cstrrri dggrcya - navfienie celkom o 20 400,-C
- 635 006 UATIUa budoy, objektov ;rlebo ich iasti - oprava ciest, navy5enie qidavkov o I 900,- €,.

Vyhodnotenim rioruienych ceno{ch ponfk bolo zisten6, Ze suma schvSlend na opravy ciest, rozpoitovlim rtpatrenim

f .LIZ}ZZ z 19J.2A22 vo vydke l0 100,-€ neposta6uie a je potlebne ju navfSiti o 9 900,-€'

- 637 005 Doprarn6 znaienie naqiSenie vfdavkov o 10 500'- €.

V sivisloslis realizdcisu schv6len6ho Pasportu dopravn6ho znatenia a orientaindho systimu v obci, ktort! v rozpoite
pa rok 2022 neboli rozpoitovanr5, je potrebn6 vydienif finanin6 prostdedky v uvedenej v;i5ke,

06.2.0.0..Rqzvolqtlci - naqifunie ceLkom o 17 000'-€.
- 615 00G tldrfba bgdov, priestorov - verejnii zeleil (qfrub stromov), navySenie vydavkov o 17 000,- €'

po vylrodnotenfm cenovych ponrik bolo zistent!, ie suma schvdlend v rozpodte na rok 2022 vo vflke B 000,-€,

nepostaiuje a je potrebn6 ju navj'5it' o 17 000,- €.

06.6.0.0. B:ivauie aohtianska wbavenost' - navyienie celkom o 2 800,-C

- 635 006 UarZUa budov, priestorov a otrjektov
V bytovom dorne i"753 je potrebnii oprava pliivajricej podlahy a v bytovom dome i.790 je potrebn6 vf mena

pokazen6ho kotla. Predpokladan{ cena oprdvje v srime 2 800,- €. V rozpoite na rok 2022 neboli tieto prostriedky

rozpoitovan6.

Q8.!.0.0 Sportovd sluibv - navfienie celkom o 5 300,-€'
- Aii g$ Xlansfer pre S'fS, navliienie vfdavkov o 300,- {i. V rozpoite na rok 2*22 neboli tieto prostriedky

rozpodtovan6.
- MZ1 0Z Bei,nf transfer pre FK, navy5enie vydavkov o 5 000,- €. V rozpoite na rok 2022 nebr:li tieto prostriedky

rr:zpottovan15.

0&U.1 ZSkladne vqdelaniqS beino_g:starostlivost'uu - naviSenie celkom o I 000,-€.
: 642014 B*Z"f transfer DFS Jurinek, naqi5enie vfdavkov o 5 000,- €. V rozpoite na r:ok ?022 neboli tieto

prostriedky rozpoitovani.
- UZttA ndny transfer: pre AK, navy5enie qldavkov o 3 000,- €. V rozpoite na rok 2022 neboli tieto prostriedky

mzpoitovan6.

Kapitdlov{ p{iimy * lDgg:lrtsny

Kag$atoyejrd4yk5t * Zrneny sri v celkovr-j vf5ke 25 500,-€, na jednotliv;i poloikdr:h nasledovne:

Q5,1.0.0 Odpadov6 hospoddrstYo - naqi5enie celkom o 17 500,-€.

--1rc AOi N6Xup prcviidzkovfch prisuojov - vdha na zberriy dvor, navj5enie qidavkov o 2 500'- €.

V r:oz.potte na rok 2A22 neboli lieto prostriedky roz-poEtovand.



- 716 001 projektov6 dokumentdcia * Iisritka odpadovlfch v6d, navfienie vlidavkov o 15 000,- €. V rozpoite na rok

2022 neboli tieLo prostriedky rozpoitovanr!.

06.1.0.0 Rozvoj bfuania
- iiZ AAz Rekonltrukcia stayieb - obstaranie Zumpy pre bytovli dom i.216, navySenie vfdavkov o 4 000,- €'

Kontrolou objektu bolo zisten6, Ze nemf vlastnri Zumpu. V rozpoite na rok 2022 neboii tieto prosfiedky

rozpottovanrS.

.0t.2.0.0-. Kultfirne s

- ZL? AAZ Rekonltmkcia stavieb * obstaranie iumpy pre objekt KD, navf denie vydavkov o 4 000,- €. Kontrolou

objektu bolo zisten6, Ze nemd Zumpu" V rozpolte na rok 2022 neboli tieto prr.rstriedky rozpr:Ittivan6.

Finanin6 operdcie: prijem v celkovej vf5ke 87 3L7 '' €'

- 453 000 z6xlaana5koia nevyierpan6 flnanciezr"202l,beZn6 vfdavky 5R 21.432,-€

- 453 000 Zlklatlnd Skola nevyierparr6 financie z r. 2A2L, telocvitfra SR 64 000,-€

- 4i3 000 Obec - dopravn6 pr" a.ti Kuklov, nevyeerpand financie z r. 2021 5R 1 885,-€

Firranind.gpgriicie - vidavky - trez zUgU,y

Zrikladnd .5k9la s mqte(qko.q Skolou BqJsky Sv.Ogy-Jur - navylenie celkonr o 7 20A,-€.

- 5K na z,{ujmovii iinnost'deti 2 000,-€
- 5J na vybavenie kuciry'ne, ridriba 4 000,-C

- Spolu financovanie na oprave lelorviine 1 000,-€
- Pokrytie miezd

Bei,n6 prijmy - bez zmeny

200,-€.

7.meny splgqqvand v tabul'ke
1

I
1

t
iReind qfdavky

g1;LJ.0Jrdilykflrereiqei-lP&ayJ - 635 006 far;.tra budor',.hancel{ria starottrt,
- 642 002 BT eervenf kriZ,

A3..?,0.0 Oclrrana p - 635 006 0drZba budov, hasiiskii z,brojnica - krirenie,
- U2 A{}2 B'l'pre dobrovolnlich hasiiov,

04.5.f.&-!eitla-dapfa.yA - 635 006 ila*Ua budov, objektov, oprava ciest,
- G37 005 f)opravttc zttaicnie,

06.2.0,0. Rpzyoj obci - 635 006 UdrZba budov, priestoror' - verejod zeleri' vSnrb stromov,

riavvsente o
navriienie o
navvsell-te o
navvSenre (,

naYySenle o
n.tvvsentc o

navvsenle o
navysenle o
navysenre o

na!,,Ysenle o

6 400,-€
' 400,-€
I 000,-€.

500,-€.
I 900,-€.

i0 500,-€.
17 000,-€.
2 800,-€.

300,^€.
5 000,-€.

635 006 OdrZba budov - oprava pr:dlahy I' kotol.tsltd vvudvtsllutst - uJil
- 637 007 BT pre 5TS,
- U2 0A2 BT'pre FK,

09.1.2.1 Zikladn6 vzdelanie s belnou starogdiYsttlou - 642 014 BTDFS Jurdnek,
- 642 014 BT pre AK,

navy5enie o 5 000,-€.
navydenie o 3 000,-€.

Kapitalov6 vfdavky
05.1.0"0 Odoadpne_trS€pSd45fv! - 713 004 ndkup previidzkovfch prisrrojov - viha lbern;i dvor navliSenie o 2 500,-€. ,

- 716 001 projektovii dokumenrdcia, iistitka odpactovych vdd navy5enie o 15 000,-€.

06.1.0.0 B.ivanie * 7fi AO2 rekonitnrkcia stavieb - Zumpa by't" Dom 216 nav3iSenie o 4 000,*€. ,

Finaniudcper6cie*prijem:.453000Z6t<]adn6ikola,nevyierpan6finarrciezr.20,21,beZn6vydavky5R21432,-€
- 453 000 Zltldarlnit Skola nery-erpan6 finalrcie z r.2021 , telocviifia $R 64 000,-€ |

-,{53 000 Obec - riopravn6 pre deti Kuklov nevyierpant! financie z r'. 2021 SR I BB5,-€

Finanin6 oper6cie vfdavky - bez zmeny
t" '_'__- |

Zriktadnd Skola s nraterskou Skolou Borskf Sv{ty Jurl - 5K na ziiujmovrl iinnost'detf 2 000,-€ 
I

- S: - vybauenie kuchyne, rJdrZba 4 000,-C 
I

- Spolu iinancovanie opravy telocvitne 1 000,-€ 
I

- Pokrytie rniezd 290: _€ I

'Zdver

Predkladanii zmena rozpoittt(.2/2022 vychddza z potrieb obce a navrhovan6 zmeny sa hudf realizovat'zapojenim
finaninych prostriedkov z prijmu finaninfch oper6cii.

Predkladan(zmenu rozpoitu t.2i2A22, r:dporrilam poslancomobecndhozastupitel'stvaschv6lit',vrozsahu
akom je ndvrh predloieny.

Rorsky Svlitf Jur 6.3.2022

Gms*elrsfl-u,uCAD 
I

BORSili'$' svArv JUR f

PrL u"-r.l{ or.,r* , WJXf-
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Obecn6 zastuPitel'stvo

Obec Borsk;f Sv[t1i Jur

908 79 BorskY Svlili Jur

V Bratislave dila 13.1'2022

touto cestou by som v6s chcel poprosit' o zaradenie do programu najbliZSieho

obecneho zastupitefstva nasledovnu Ziadost':

,, Schv'lenie vecn6ho bremena - ulozenie podzemn6ho kibla vN (22 kv) do obecnej

komunik6.i" pu.""ii firi" r+rqz a 14198 lvyvolan6 PreloZkou)"

Stavebnik: Z6padoslovensk6 distribudn6, a.s., dulen ova 6,816 47 Bratislava'

tCO::0 361 518

InvestorpreloZky:Lwm,s'r'o',Znievskal'85106Bratislava'ICO:44760914'
konatel': Ing' Luk65 Mateovid

Jedn6 sa o pokradovanie uloZenia podzemneho k6bla do obecnej komunik6cie'

v minulosti do obecnych parciel t+Dl a tit99 uLbol uloZen;i podzemny k6bel vN (22 kv)

vyvolanlf preloZkou, f.,or"j stavebnikom a i"estorom bola vtedy Z6padoslovensk6 distribudn6'

a.s. Avsak t6to preloZka sa nevykonutN t"tom rozsahu tak aby uvol'nila celu parcelu 1420411

ir.JilH.:lJffi',:l #ffiii yly"li]" opat ziryadosrovensk6 distribudn,, o.S. , tak toto vecn6

bremeno uy ,r"uoro n'rtn6 odsfhlatit';#;;r* zastupitel'stvom ale vecn6 bremeno by bolo

zriadene zo zilkonadislo 25 ll2}l2 Z'z' Zdkon o energetike

PoZiadavka na uvol'nenie predmetn6ho izemta parcely l42}4l1 pre pl6novanir vystavbu

rodinn;fch domov vyvolala pgT"by.f."r"zrtv vedenia VN z pariely l42o4ll do obecnej

komunik6cie parcely dislo 141g7 a t+iqt .,r"d"n" na liste vlastnictva 10883'

(situ6cia a geometricky pl6n v prilohe)'

Boli mi stanoven6 podmienky, Ze vSetky potrebne povolenia a vydavky

zabrat6ho izem\ar,ip,"i^;i. ;;d.ria si_trraAi Investor- Ziadxef - 6Le ia'

zmluve o vykonani il;i"tky odzilpadoslovenskej distribudnej., a.s.

na odstr5nenie takto
Takto to m6m dan6 v

@$Bg'*t#fr

BSbtt$ri"*'

xit..oxY

DosLoDilN 1 t -01'201?

tl2



t.
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K tomu som bol Z6padoslovenskou distribudnou povereny zabezpedit od obce aj zriadenie

vecn6ho bremena. 'I'oto vecn6 bremeno sa vzt'ahuje iba na dast' 1 metra ochrann6ho p6sma od

uloZendho k6bla v zemi - osovo. (vid. geometrick;i p16n v prilohe)'

vecn6 bremeno sa teda nevzt'ahuje na cehi parceiu-l41 91 a 14198 ale iba na jej malir dast' (1

metra od k6bla). UloZenie k6bla i zemiv obecnej komunikacii jebeLne v kaZdej obci di mesta

kde sa nahradzujri stipy a podnecuje to dal5i rozvoj obce'

V prilohe V6m posielam Zmluvu o zriadeni vecn6ho bremena, ktorir pripravila

Z6fadoslov.rrka distribudn6 na odsirhlasenie obecnym zastupitefstvom'

Ked obecne zastupitefstvo schv6li n6vrh tejto zmluvyTiryadoslovenska distribudn6' a's'

pripravi lln6lnu u".riu a doplni zvy5n6 irdaje a podpisy z jej strany'

obci touto prekl6dkou nevzniknir Liadne n6klady, tie hradim ja ako investor' Prekl6dkou sa

nemeni ani majitel' elektroenergetick6ho zaiadenia a nad alej toto zarradenie zost6va vo

vlastnictve Z6padoslovenskej distribudnej', &'S"

Uvol'nen6 predmetnd irzernie parcely l4204ll po preloZke umoZni vystavbu cca 7 RD do

fomoZe rozvo.lu obce ako aj prijmu obce v podobe podielovlich dani.

Touto cestou by som chcel poZiadat' obecn6 zastupitel'stvo o kladn6 posridenie Zmluvy o

zriadenivecn6ho bremena na uloZenie podzemn6ho k6bla'

V pripade aklfchkofvek ot6zok ma prosim kontaktujte'

Dakujem

Prilohy: Zmlwao zriadeni vecn6ho bremena od ZSDIS

Pr6voplatn6 stavebne povolenie - k6pia

Overeny geometrickf pl6n - originil

Situ6cia projektovej dokument6cie

2/2

i'1, i ^ .2
,,iJAM\)
M{teovid
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