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Z á p i s n i c a 

 

Z tridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 19. 04. 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  

Ospravedlnení: Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Iveta Kollárová,  Dušan Hudec 

Ďalej prítomní:   

− hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

− zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

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

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

poslancov, ospravedlnili sa Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Iveta Kollárová,  

Dušan Hudec. Zapisovateľkou bude Martina Sýkorová. Je prítomný hlavný kontrolór obce. 

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Zástupca starostu dal hlasovať o programe zasadnutia :  

                          

Uznesenie č. 441/2022 

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 19. 04. 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. Prerokovanie protestu prokurátora č. Kd 40/22/2200-3 

5. Schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na projekt – 

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne  SK - AT_bilingválne 

6. Schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od žiadateľa Packeta 

Slovakia s. r. o.   

7. Pošta:  

-  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – PaedDr. Dušan Mikulec 

-  Žiadosť o schválenie projektového zámeru výstavby veterných elektrární   

8. Rôzne  

9. Záver   
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 Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                               

Schválenie členov návrhovej komisie  

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

        

Uznesenie č. 442/2022 

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Mgr. Jozefa Baláža a Petra Vlka. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

Uznesenie č. 443/2022 

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

 

za overovateľov zápisnice Martu Hromkovičovú a Mgr. Zuzanu Obernauerovú.     
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 Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

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  13. apríla 2022.  

 

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

a 123/1 – v evidencii 

 

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

splnené  

 

Uznesenie č. 425/2022 – Program rokovania obecného zastupiteľstva  

 

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   

 

Uznesenie č. 426/2022 - Schválenie členov návrhovej komisie                        

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

Hudeca a Mgr. Jozefa Baláža. 

 

Uznesenie č. 427/2022 - Schválenie overovateľov zápisnice    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu 

Kollárovú  a Petra Vlka.     
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Uznesenie č. 428/2022 - 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. 419/2022. 

 

Uznesenie č. 429/2022 – Návrh štatútu obce Borský Svätý Jur – splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Štatút obce Borský Svätý Jur. 

 

Uznesenie č. 430/2022 –  Zmena rozpočtu č.2/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Zmenu rozpočtu č. 2/2022.  

 

Uznesenie č. 431/2022  – Správa hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu č.2/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

obce k zmene rozpočtu č. 2/2022. 

  

Uznesenie č. 432/2022  – Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

obce o výsledkoch kontrol za rok 2021.  

 

Uznesenie č. 433/2022 – Schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí 

obecného zastupiteľstva - splnené   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur poverilo 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.     

 

Uznesenie č. 434/2022  – Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica – návrh na voľbu 

prísediacich Okresného súdu Senica - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie predložený návrh na voľbu 

prísediacich Okresného súdu Senica.  

 

Uznesenie č. 435/2022  – Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica – splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zvolilo v zmysle zákona § 140 zákona č. 385/2000 

Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov na funkčné obdobie 2022 – 2026 nasledovných 

prísediacich Okresného súdu Senica :  

1.  Mgr. Juraj Smolár, trvale bytom Borský Svätý Jur č. 563 

2.  Mgr. Rastislav Droppa, trvale bytom Borský Svätý Jur č. 805.  

 

Uznesenie č. 436/2022  – Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica – vydanie Osvedčenia -  

splnené 

 

Uznesenie č. 437/2022 - Schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov – splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo cenník na predaj dreva z obecných lesov. 

Cenník na predaj dreva bol dňa 11.03.2022 zverejnený na webovej stránke obce.   

 

Uznesenie č. 438/2022 - Pošta: Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie podzemného 

kábla do obecnej komunikácie – Ing. Lukáš Mateovič - splnené    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Žiadosť o schválenie vecného bremena – 

uloženie podzemného kábla VN (22 kv) do obecnej komunikácie parcely číslo 14197 a 14198 

(vyvolané Preložkou). 
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Uznesenie č. 439/2022 - 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 schválilo doplnenie programu o bod Zámer 

projektu špecializovaného zariadenia v procese deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský 

samosprávny kraj pred bod Rôzne.    

 

Uznesenie č. 440/2022 - Doplnený bod programu Zámer projektu špecializovaného 

zariadenia v procese deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj - 

splnené     

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zámer projektu špecializovaného 

zariadenia v procese deinštitucionalizácie od zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj. 

                                                               

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

Uznesenie č. 444/2022 

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 19. 04. 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 plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie č. 240/2020.   

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

                   

 

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

zastupiteľstva  - názory a podnety obyvateľov obce   

Neboli žiadne dopyty obyvateľov obce.  
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Bod č. 4 -  Prerokovanie protestu prokurátora č. Kd 40/22/2200 - 3 

Zástupca starostu informoval, že Krajská prokuratúra zaslala protest prokurátora na Uznesenie 

č.387/2021 zo dňa 2.12.2021, kde Obecné zastupiteľstvo zvolilo zástupcu starostu obce Mgr. 

Juraja Smolára , a to pre porušenie § 13b ods.1 veta prvá, ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov. Prokuratúra navrhuje napadnuté uznesenie zrušiť.  

Lehota na vybavenie protestu je 60 dní od doručenia. Protest prokurátora bol doručený dňa 

14.3.2022 a bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 12.4.2022, kde sa poslanci po preštudovaní 

protestu vyjadrili , že protestu prokurátora by sa nemalo vyhovieť, nakoľko majú iný názor. vejú.  

Poslankyňa  Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že v situácii, v ktorej nás starostka nechala, 

Obecné zastupiteľstvo urobilo maximum pre to, aby sa nenarušil chod obce a  služby občanom 

v obci. OZ má za to, že v tej chvíli a v tých podmienkach urobili všetko pre to , aby tento chod 

nebol narušený a bolo to v súlade so zákonom. Zástupca starostu informoval, že pokiaľ OZ 

nevyhovie protestu prokurátora , prokurátor by mal dať podnet na súd, ktorý rozhodne. Protest 

prokurátora tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

 

                                                            Uznesenie č. 445/2022 

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4  Prerokovanie protestu prokurátora č. Kd 40/22/2200-3 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

nevyhovuje   

 

protestu  prokurátora Krajskej prokuratúry Trnava sp. zn. Kd 40/22/2200-3 zo dňa 14.03.2022 

proti Uzneseniu  č. 387/2021 zo dňa 02.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý 

Jur zvolilo za zástupcu starostu  obce poslanca Mgr. Juraja Smolára, ktorý bude v zmysle § 13b 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. plniť úlohy starostu v plnom rozsahu odo dňa 03.12.2021, pre 

porušenie § 13b ods. 1 veta prvá, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov.    

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

      

 

 

 



7 

 

Bod č. 5 - Schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na projekt – 

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne  SK - AT_bilingválne 

Zástupca starostu informoval, že sa jedná o projekt, ktorý sa tu realizuje už niekoľko rokov, 

mohlo by sa vo vzdelávaní detí v cudzom jazyku pokračovať.  Podklad k predmetnému 

schváleniu zmluvy tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

  

 Uznesenie č. 446/2022 

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5  Schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na 

projekt – Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne  SK - AT_bilingválne 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na projekt – Kooperácie 

v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne  SK - AT_bilingválne, ktorý je schválený v rámci 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020 a je 

spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v zmysle § 20a Zákona 

NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

                                                                                              

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

 

Bod č. 6 -  Schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od žiadateľa 

Packeta Slovakia s. r. o.   

Zástupca starostu informoval, že poslanci dostali mailom materiál k predmetnému zámeru, 

uvedené bolo prerokované na pracovnej porade. Jedná sa o zriadenie Z-Boxu v obci,  pôvodne 

Zásielkovňa, občania v rámci objednávania cez internet si môžu tovar vyzdvihnúť nonstop, služba 

je lacnejšia ako cez kuriéra, služba pre občanov.   

Občianka p. Droppová mala otázku, či sú balíčky bez rozdielu váhy. Zástupca starostu odpovedal, 

že občania si len budú musieť stiahnuť ich aplikáciu, v aplikácii sú uvedené rozmery boxu,  jedná 

sa o tri rozmery schránok. Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová doplnila, že Z-BOX je len 

dodávateľ, je možné cez zásielkovňu  poslať aj balík, ktorý sa môže vložiť a doručí sa, kam je 

potrebné.  Žiadosť o zriadenie Z-Boxu tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.  
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Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

  

 

     Uznesenie č. 447/2022 

                  z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                     zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6  Schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od 

žiadateľa Packeta Slovakia s. r. o.   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

 

zámer  prenechania majetku obce, časti parcely č. 404/1 - plocha o výmere 2 m2 , nachádzajúcu sa 

na adrese: Parkovisko pred kultúrnym domom, do nájmu žiadateľovi Packeta Slovakia s. r. o. , 

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka.  Ide o prenájom podľa zákona 

č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Je to dôvod hodný osobitného 

zreteľa, spočíva v tom, že sa jedná o prenájom majetku obce vo veci verejného záujmu. Výška 

nájomného je stanovená sumou 3,- €/m2, čo predstavuje sumu vo výške 6 € / za rok na dobu 

neurčitú.   

                                                                                              

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                       

Bod č. 7 -  Pošta:  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – PaedDr. Dušan Mikulec 

Zástupca starostu informoval, že poslancom bola predmetná žiadosť poslaná do mailu a bola 

prerokovaná  na pracovnej porade dňa 12.4.2022. Žiadateľ má záujem o odkúpenie pozemku 

okolo bývalej starej škôlky. Poslanci sa vyjadrili, že nemajú záujem tento pozemok predať. 

Predmetná žiadosť tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  
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     Uznesenie č. 448/2022 

                  z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                     zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7  Pošta:  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – PaedDr. Dušan Mikulec 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

neschvaľuje 

 

Žiadosť o odkúpenie  obecného pozemku, parcela reg. „C „ č.1026/19 o výmere 385 m2, druh 

pozemku – ostatná plocha k. ú. Borský Svätý Jur, parcela reg. „C „ č. 1026/20 o výmere 194 

m2 , druh pozemku – ostatná plocha k. ú. Borský Svätý Jur od žiadateľa  PaedDr. Dušana 

Mikulca, MPH, Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno.                                                                                               

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                    

Pošta:  Žiadosť o schválenie projektového zámeru výstavby veterných elektrární   

Zástupca starostu informoval, že poslanci uvedenú žiadosť prejednali na pracovnej porade 

a vyjadrili názor, že umiestnenie týchto veterných elektrární nie je v záujme obce, nemáme 

vytypovanú lokalitu na tento zámer.  

Poslanec Peter Vlk doplnil, že žiadosť bola podaná v minulosti, v k. ú. obce nemáme vhodnú 

lokalitu na umiestnenie týchto elektrární. Predmetná vec nie je rentabilná pre obec, je to nevýhodná 

ponuka pre obec. Predmetná žiadosť tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie :  

 

 

 

 

 

     Uznesenie č. 449/2022 

                  z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  
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                                                     zo dňa 19. 04. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7  Pošta:  Žiadosť o schválenie projektového zámeru výstavby veterných 

elektrární   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

neschvaľuje 

 

Žiadosť o schválenie projektového zámeru výstavby 3 ks veterných elektrární v katastri obce 

Borský Svätý Jur od žiadateľa Energiepark s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava.       

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Mgr. Branislav Baláž, Dušan Hudec, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Bc. Iveta Kollárová  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 12 - Rôzne  

Zástupca starostu otvoril bod Rôzne.  

 

Občianka p. Anna Daňková 

• bola zaslaná žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie pozemkov, od r.2000 si odkúpili 

byty, o pozemok sa starajú, sú tam ovocné stromy, predzáhradky, dozvedeli sa , že bolo 

sceľovanie pozemkov, nikto ich neupozornil, v r. 1976 sa stavala bytovka, zobrali si 

vecné bremeno, pýtala sa, či sa bude táto ich žiadosť prerokovávaná na OZ  

• zástupca starostu odpovedal, že boli informovaní poslanci, prebieha teraz vypracovanie 

znaleckého posudku k prevodu a predaju pozemkov vo vlastníctve obce, bude 

vypracované Všeobecne záväzné rozhodnutie, až bude uvedené schválené,  budú 

vlastníci vyzvaní k stretnutiu, pravdepodobne sa zvolí predaj, znalecký posudok bude 

súčasťou VZN, predpokladá, že uvedené sa schváli na zasadnutí OZ v máji.      

Zástupca starostu informoval:  

 

1. Kolaudácia Hasičskej zbrojnice  

a) Opätovné stretnutie so stavebným dozorom Jánom Burianom – riešená stavebná časť 

hasičskej zbrojnice + reklamácia vykonaných prác (zle osadené vnútorné dvere, 

zatekajúci roh vonkajšej steny, zle osadenie sadrokartónu okien velux), 

b) Bolo vyvolané stretnutie s zástupcom spol. Fondstav Mariánom Pašekom, ohľadom  

rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Menovaný sľúbil vyriešiť vzniknutú situáciu s 

kolaudáciou.  
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2. Boli zabezpečené revízie na – elektrinu a hromozvody pre nájomné byty. futbalové ihrisko.  

    dom smútku. bytovka č. 216.  

3. Bolo ukončené verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou – na čistenie a vývoz  

    odpadových vôd zo žúmp do ČOV. Zakázku vyhrala spoločnosť. Marián EMRICH zo  

    Sekúl.  Táto zmluva sa uzatvára podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  

    obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –  

    zákazka s nízkou hodnotou  na poskytnutie služieb s názvom „Čistenie a vývoz  

    odpadových vôd zo žúmp do ČOV“ pre obec Borský Svätý Jur. Zmluva bola uzatvorená  

 na 2 roky za sumu 25 704.- € s DPH.  

4. Boli vykonané skúšky na obsluhu motorových píl pre 2 obecných pracovníkov , 2 členov  

    hasičského zboru.  

5. Bolo vykonané stretnutie s Patrikom Mihálikom. projektový manažer pre Z-Boxy ohľadom  

    umiestnenia Z-Boxu v obci.  

7. Bolo vybavených 5 žiadostí o drobnú stavbu.  

8. Bolo vykonané stretnutie s Marekom Hudzíkom z Odboru krízového riadenia OU Senica  

    ohľadom umiestnenia novej sirény na Kultúrny dom.  

9. Boli vykonané 2 stretnutia s zástupcami spoločenstva Urbár, kuria a inškripcia. Účasť na  

    čiastkovom zhromaždení podielnikov.   

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

      jazierka Hliník.  

11. Bolo vykonané stretnutie s starostami a primátormi na Krízovom štábe OÚ Senica  

      ohľadom odídencov z Ukrajiny.  

12. Bolo vykonané stretnutie s predsedami organizácií v obci a Kultúrno-športovou komisiou  

      ohľadom zosúladenia kultúrnych a športových akcií konaných v roku 2022 v obci  

      a vytvorenia kalendára akcií.  

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

      oboznámenia sa s hospodárskou činnosťou v obecných lesoch.  

14. Boli rozdané nákupné poukážky v hodnote 20,- Eur pre občanov obce nad 70 rokov.  

15. Bola začatá realizácia výrubu suchých kalamitných stromov v RO Tomky. Bolo  

      zrezaných 7ks ohrozujúcich topoľov pri ihrisku. 

16. Bola vykonaná revitalizácia trávnatej plochy futbalového ihriska. 

17. Účasť na Vyhodnotení Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2021 v KD Borský Svätý  

      Jur. Účasť na vyhodnotení Moravsko-Slovenského bežeckého pohára Rotor 2021 v KD  

      Gbely.   

18. Účasť na Výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na  

      Slovensku v KD Borský Svätý Jur. 
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19. Bolo vykonané stretnutie s Ing. Zoltánom KRALINOM,  stavbyvedúci tímu výstavby  

      Telekom sietí Západ ohľadom reklamácie prác vykonaných na obecnej infraštruktúre po  

      rozkopávke pre optický kábel.  

20. Príprava Znaleckého posudku a Všeobecne záväzného nariadenia obce o určovaní ceny  

      za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve  obce.  

21. V sobotu dňa 23. 04. 2022 sa v čase od 20:00 h v KD uskutoční „Hodová folklórna  

       Zábava“ organizovaná DFS Juránek.    

  

Poslankyňa Marta Hromkovičová  

• pýtala sa na alarm na hasičskej zbrojnici,  či ho doviezli  

• zástupca starostu informoval. že zatiaľ ho ešte nedoviezli , ale dovezú ho 

 

Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová   

• pýtala sa na byt po Záhalkovi, v akom je to štádiu 

• zástupca starostu informoval, že sme kontaktovali sme Krajský súd Trnava,  nedovolali 

sme sa,  budeme ich urgovať písomne, pravdepodobne p. Záhalka nezaplatil poplatok za 

odvolanie a Krajský súd musí uvedené posúdiť,  nevieme to ovplyvniť     

• poslankyňa Marta Hromkovičová doplnila. že ešte ona posielala urgenciu na súd, aj tam 

volala , oznámili, že majú toho veľa 

• zapisovateľka informovala, že na bytovom spoločenstve v Senici jej oznámili, že je 

potrebné čakať na rozhodnutie súdu, nie je možné inak riešiť  

 

Občan p. Tomáš Nemček  

• mal otázku k cene za m3 za vývoz odpadových vôd. keďže sa zmenil dodávateľ 

• zástupca odpovedal, že v zmluve je uvedená cena za celkovú zákazku aj za m3  

• poslankyňa Marta Hromkovičová doplnila,  že  po 2 rokoch sa robilo verejné 

obstarávanie  a ušetrilo sa 

• zástupca starostu doplnil, že aj napriek zvýšeniu cien  palív sa podarilo ušetriť na 

verejnom obstarávaní  

Občianka p. Anna Ščibranová 

• tiež sa pýtala, aká je cena za vývoz  

• zástupca starostu informoval, že sa jedná o vývoz pre obecné budovy 

• občianka sa pýtala , aká je cena u súkromníkov, zástupca starostu odpovedal, že obec 

negarantuje cenu, musí sa občan dohodnúť s dodávateľom, dodávateľa môžu osloviť aj 

občania, je ochotný vyvážať pre občanov za prijateľné ceny  

 

Poslanec Peter Vlk 

• informoval, že dňa 9.4.2022 sa konala upratovacia akcia smerom na štrnástku , po 

koľaje sa vyčistil chotár a týmto ďakuje všetkým zúčastneným za pomoc 



13 

 

• zástupca starostu tiež poďakoval zúčastneným a informoval, že bude potrebné 

pokračovať na ďalších miestach, nakoľko veľa odpadu sa vyváža do lesov, na lúky, na 

obecné aj súkromné pozemky    

Občianka p. Anna Ščibranová 

• reagovala, že je veľký odpad pri cestách, vyhodené kočíky a iné veci, je to neúnosné  

• zástupca starostu sa vyjadril, že v lesoch sa nachádzajú aj staré nábytky, časti áut, je to 

o ľuďoch , zberové miesto je otvorené 2x týždenne, ľudia majú možnosť odviezť tam 

vyseparovaný odpad  

Predmetná zápisnica nie je doslovným prepisom rokovania OZ.  

 

Zástupca starostu obce Mgr. Juraj Smolár poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 18:45 hod.      

 

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

 

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

                                    Mgr. Juraj Smolár   

                                     zástupca starostu obce  

 

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

 

Mgr. Zuzana Obernauerová    ...............................................  
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PRÍLOHY 



P r e z e n i n r[ I i s t i n a
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure

konan6ho L9. aprila 2022 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

Mgr. Juraj Smol6r - zitstupca starostu obce

Mgr. Branislav Balifi

Mgr. Jozef Bal6i,

Marta Hrornkovidov6

DuSan Hudec

Mgr. Zuzana Obernauerov6

Mgr. I3ubica Uhrov6

Peter Vlk

Bc. Iveta Koll6rov6

Mgr. Rastislav Droppa - hlavny kontrol6r obce

Martina Sykorov6 - zapisovatel'ka

Hostia:

Meno a priezvisko Podpis

tti*rt p-vffr-tl? lL

rc{i cf;J( l    

Meno a priezvisko Podpis

  
l NN# ?a{uOvn' h   
4 ;;;" E;il ;.;;  
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KRAJSKÁ PROKURATÚRA TRNAVA
Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1

Obec Borský Svätý Jur
obecné zastupiteľstvo
908 79 Borský Svätý Jur

Vaša značka Naše číslo Vybavuje/linka Trnava
Kd 40/22/2200-3 14.03.2022

Vec
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 387/2021 zo dňa
02.12.2021 – p r o t e s t prokurátora

Podľa § 23 ods. 1 a § 26 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 153/2001 Z.z.), p o d á v a m obci Borský
Svätý Jur, obecnému zastupiteľstvu

p r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti uzneseniu č. 387/2021 zo dňa 02.12.2021, ktorým Obecné
zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur zvolilo za zástupcu starostu obce
poslanca Mgr. Juraja Smolára, ktorý bude v zmysle § 13b ods. 4 zákona

č. 369/1990 Zb. plniť úlohy starostu v plnom rozsahu odo dňa 03.12.2021,

pre porušenie

§ 13b ods. 1 veta prvá, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov.

Protestom napadnuté uznesenie navrhujem z r u š i ť .

Lehota na vybavenie protestu je v zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z.z.

60 dní od doručenia protestu prokurátora.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z., prokurátor je oprávnený podať
protest proti správnym aktom orgánov verejnej správy uvedeným v § 21 ods. 1
písm. a), ktorými bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.
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Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z., protest proti uzneseniu orgánu
územnej samosprávy môže prokurátor podať do troch rokov od jeho prijatia.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z., protest podáva prokurátor orgánu
územnej samosprávy, ktorý uznesenie prijal.

Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z., ak orgán územnej samosprávy zistí,
že protest je dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo podľa povahy veci zmení.

Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 153/2001 Z.z., ak sa orgán územnej samosprávy
domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.

Podľa § 26 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z.z., orgán územnej samosprávy je
povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. V rovnakej
lehote je povinný o tom upovedomiť prokurátora.

Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z.z., ak orgán územnej samosprávy
nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať proti uzneseniu
žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu.

Podľa § 348 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 162/2015 Z.z.), žalobca sa môže žalobou
domáhať zrušenia uznesenia zastupiteľstva, ak jeho obsahom alebo postupom pri
jeho prijatí bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

Podľa § 350 zákona č. 162/2015 Z.z., žalobcom je prokurátor, ktorého protestu
proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Pod nevyhovením protestu
prokurátora sa rozumie nezrušenie uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej
časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej
časti v lehote podľa osobitného predpisu.

O d ô v o d n e n i e :

Na základe podnetu preskúmala Krajská prokuratúra Trnava zákonnosť
uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (ďalej tiež obecné
zastupiteľstvo) č. 387/2021 zo dňa 02.12.2021, ktorým obecné zastupiteľstvo zvolilo
za zástupcu starostu obce poslanca Mgr. Juraja Smolára, v zmysle ktorého má
menovaný s poukazom na § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. plniť úlohy starostu
v plnom rozsahu odo dňa 03.12.2021.

Z obsahu listín predložených obcou Borský Svätý Jur za účelom vybavenia
podnetu vyplýva, že vtedajšia starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová (ďalej tiež
starostka obce) písomným poverením zo dňa 04.08.2021 poverila zastupovaním
starostu obce poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Martu Hromkovičovú (ďalej
tiež zástupkyňa starostky) s účinnosťou od 09.08.2021.

Dňa 15.10.2021 doručila zástupkyňa starostky Marta Hromkovičová obci list,
označený ako Oznámenie o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce zo dňa
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15.10.2021, z obsahu ktorého vyplýva, že sa menovaná vzdáva výkonu funkcie
zástupkyne starostu obce ku dňu 16.10.2021.

Z emailovej komunikácie medzi starostkou obce a zástupkyňou starostky zo dňa
19.10.2021 vyplýva, že starostka obce neakceptovala vzdanie sa funkcie zástupkyne
starostky s tým, že je ochotná urobiť kompromis v prípade, ak poslanci navrhnú, kto
z nich prevezme počas neprítomnosti starostky túto funkciu. Iné východisko nevidí,
nakoľko obec štatutára musí mať.

Ďalej z emailovej komunikácie medzi starostkou obce a poslancami obecného
zastupiteľstva zo dňa 19.10.2021 vyplýva, že starostka obce oznámila poslancom, že
Marta Hromkovičová sa vzdala funkcie zástupkyne starostky a vyzvala ich, aby si
medzi sebou vybrali zástupcu starostky. Poslanci sa dohodli, že pokiaľ niektorý
z nich zoberie funkciu zástupcu starostky, tak ju musí v dôsledku náročnosti agendy
vykonávať na plný úväzok. Zároveň zástupca musí mať od starostky delegované aj
všetky právomoci (v plnom rozsahu). Za uvedenú pracovnú činnosť na plný úväzok
by mal byť zástupca odmenený z hľadiska vecnej a časovej náročnosti výkonu
funkcie platom vo výške 70% z mesačného platu starostu. V prípade nesplnenia
požiadavky o odovzdaní všetkých kompetencií a výške platu v zmysle zákona nikto
z poslancov danú funkciu neprijme.

Následne sa starostka obce Borský Svätý Jur Mgr. Anna Kratochvílová
písomným podaním zo dňa 22.11.2021, doručeným v ten istý deň obci, vzdala
mandátu starostu obce podľa § 13a ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)
dňom 22.11.2021.

Dňa 02.12.2021 doručila zástupkyňa starostky pani Marta Hromkovičová
Obecnému úradu obce Borský Svätý Jur písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie
zástupcu starostu obce, ktoré adresovala obecnému zastupiteľstvu.

V ten istý deň, t.j. 02.12.2021, sa konalo 30. rokovanie Obecného zastupiteľstva
obce Borský Svätý Jur, ktoré pod bodom 2. programu vzalo na vedomie písomné
oznámenie starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej o vzdaní sa mandátu starostu
obce podľa § 13a ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. a súčasne konštatovalo, že
v zmysle § 13a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. mandát starostu obce zanikol dňa
22.11.2021 o 24:00 hodine (uznesenie č. 385/2021).

Pod bodom 3. programu obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomné
oznámenie Marty Hromkovičovej o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce Borský
Svätý Jur ku dňu 02.12.2021 (uznesenie č. 386/2021).

Pod bodom 4. programu rokovalo Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur
o voľbe zástupcu starostu obce a v rámci uvedeného bodu prijalo uznesenie
č. 387/2021, ktorým zvolilo zástupcu starostu obce poslanca Mgr. Juraja Smolára,
ktorý bude v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. plniť úlohy starostu
v plnom rozsahu odo dňa 03.12.2021. Za prijatie predmetného uznesenia hlasovalo
9 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, nikto nehlasoval proti a nikto sa
nezdržal hlasovania.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., orgánmi obce sú
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a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

Podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., starostu zastupuje zástupca
starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do
60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné
zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20
000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu,
pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak
starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní
od odvolania zástupcu starostu.

Podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., ak zanikne mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia [ § 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v
plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia
starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento
zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., obecné zastupiteľstvo rozhoduje o
základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky,
schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20
ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
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i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného
obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v
právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich
práce,
o)udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1,
r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného
zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.

V preskúmavanom prípade je nesporné, že starostka obce Borský Svätý Jur
písomne poverila zastupovaním starostu obce poslankyňu obecného zastupiteľstva
pani Martu Hromkovičovú odo dňa 09.08.2021. Následne menovaná zástupkyňa
starostky prejavila vôľu vzdať sa výkonu tejto funkcie ku dňu 16.10.2021, čo
starostka obce neakceptovala a svoju zástupkyňu neodvolala, pričom starostka obce
sa dňom 22.11.2021 vzdala mandátu starostu. Z uvedeného vyplýva, že ku dňu
zániku mandátu starostky nedošlo k odvolaniu zástupkyne starostky Marty
Hromkovičovej z funkcie.

Následne obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 02.12.2021 zobralo
na vedomie v poradí druhé písomné oznámenie Marty Hromkovičovej o vzdaní sa
funkcie zástupcu starostu obce Borský Svätý Jur ku dňu 02.12.2021 (uznesenie
č. 386/2021) a zvolilo za zástupcu starostu obce poslanca Mgr. Juraja Smolára, ktorý
má plniť úlohy starostu v plnom rozsahu odo dňa 03.12.2021 (uznesenie
č. 387/2021).

Štatutárnym orgánom obce je starosta. Funkcia starostu obce má zásadný
význam pre chod obce. Nakoľko zákon priznáva starostovi aj ďalšie dôležité
právomoci, je potrebné zaistiť kontinuitu chodu obce za každých okolností.
Zákonodarca preto pamätá na situácie, keď starosta obce nie je z rôznych dôvodov
spôsobilý vykonávať svoju funkciu alebo je neprítomný. Na tento účel ustanovil
inštitút zástupcu (substitúta) starostu obce – ide o obligatórnu funkciu, ktorá musí byť
obsadená v každej obci.
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Funkcia zástupcu starostu obce nepredstavuje v štruktúre obecných orgánov
samostatnú funkciu – ide o poslanca obecného zastupiteľstva s osobitným právnym
statusom.

Problematika kreovania funkcie zástupcu starostu obce je predmetom úpravy
§ 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., v zmysle ktorého je obsadenie funkcie
zástupcu starostu obce vo výlučnej kompetencii starostu obce. Starosta obce
vyberá kandidáta na funkciu zástupcu starostu podľa vlastného uváženia. Vybraného
kandidáta následne písomne poverí zastupovaním.

Jedinou výnimkou z výhradnej kompetencie starostu obce obsadiť funkciu
zástupcu starostu je situácia, keď starosta obce nepoverí zastupovaním žiadneho
poslanca obecného zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu starostu obce.
V takomto prípade prechádza kompetencia obsadiť pozíciu zástupcu starostu obce
na obecné zastupiteľstvo. Ak by teda starosta obce zostal nečinný viac ako 60 dní po
voľbách do orgánov samosprávy obcí, obecné zastupiteľstvo je oprávnené a zároveň
povinné zvoliť zástupcu starostu obce.

Starosta obce môže svojho zástupcu kedykoľvek počas plynutia funkčného
obdobia odvolať. Toto oprávnenie platí bez ohľadu na to, akým spôsobom bol
zástupca starostu obce do funkcie kreovaný - nie je teda rozhodujúce, či bol
zástupca starostu poverený starostom obce alebo zvolený obecným zastupiteľstvom.

Čo sa týka vzdania sa funkcie zástupcu starostu obce, zákon č. 369/1990 Zb.
takúto možnosť neustanovuje. Preto v prípade, ak by zástupca starostu obce prejavil
vôľu vzdať sa tejto funkcie a starosta obce by jeho vôľu neakceptoval (zástupcu
starostu obce by neodvolal), jediným možným postupom zástupcu starostu obce je
vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. c/
zákona č. 369/1990 Zb., nakoľko so vzdaním sa poslaneckého mandátu je spojený
aj zánik funkcie zástupcu starostu obce.

V preskúmavanej veci došlo pred uplynutím funkčného obdobia k zániku
mandátu starostky obce Borský Svätý Jur Mgr. Anny Kratochvílovej dňom
22.11.2021, preto zo zákona začala plniť úlohy starostky v plnom rozsahu jej
zástupkyňa pani Marta Hromkovičová, a to až do zloženia sľubu novozvoleného
starostu v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., keďže starostka obce
menovanú zástupkyňu ku dňu zániku mandátu starostu obce neodvolala z funkcie.

Na predmetné postavenie Marty Hromkovičovej, ako zastupujúcej starostky obce,
nemalo žiadny vplyv ani jej v poradí druhé písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie
zástupcu starostu obce Borský Svätý Jur ku dňu 02.12.2021, nakoľko, ako už bolo
uvedené, zákon č. 369/1990 Zb. neumožňuje zástupcovi starostu obce vzdať sa tejto
funkcie, resp. zákon so vzdaním sa funkcie zástupcu starostu nespája žiadny právny
následok - a to ani v podobe zániku funkcie zástupcu starostu obce. K zániku
funkcie zástupcu starostu môže podľa platnej právnej úpravy dôjsť iba odvolaním
zástupcu starostu samotným starostom obce (§ 13b ods. 1 veta štvrtá zákona
č. 369/1990 Zb.), alebo vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
(§ 25 ods. 2 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb.).
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Starosta obce a obecné zastupiteľstvo predstavujú dva rovnocenné
samosprávne orgány obce, z ktorých každý má zákonom stanovené kompetencie.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obce a jeho kompetencie sú
upravené najmä v § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., a vo vzťahu k voľbe zástupcu
starostu obce v § 13b ods. 1 veta prvá za bodkočiarkou zákona č. 369/1990 Zb.

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý vykonáva správu obce a
zastupuje obec navonok. Jeho kompetencie sú vymedzené najmä v § 13 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb., a vo vzťahu k obsadeniu funkcie zástupcu starostu obce v
§ 13b ods. 1 veta prvá pred bodkočiarkou zákona č. 369/1990 Zb.

Štátne orgány, resp. orgány verejnej moci - teda aj obce a ich orgány, môžu
konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon (čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Ústavný súd Slovenskej republiky
vo svojom uznesení sp.zn. I. ÚS 3/1998 z 5. februára 1998 (publikovanom v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky pod č. 49/1998 Z.z. a v Zbierke nálezov a uznesení
Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 43/1998) podal výklad tohto
ustanovenia ústavy: „Článku 2 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky v časti: „Štátne
orgány môžu konať... v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ zodpovedá
konanie orgánu štátu v rozsahu zákona bez výnimky a súčasne zákonom
ustanoveným spôsobom.

S poukazom na vyššie citovanú právnu úpravu je dôvodné konštatovať, že za
existujúcej skutkovej a právnej situácie nebolo v kompetencii Obecného
zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur zvoliť na zasadnutí konanom dňa 02.12.2021
zástupcu starostu obce v osobe poslanca Mgr. Juraja Smolára, nakoľko nenastala
hypotéza vyplývajúca z § 13b ods. 1 veta prvá za bodkočiarkou zákona č. 369/1990
Zb.

Kompetencia obecného zastupiteľstva voliť zástupcu starostu obce je limitovaná
práve ustanovením § 13b ods. 1 veta prvá za bodkočiarkou zákona č. 369/1990 Zb.
– a to konkrétne tým, že zastupiteľstvo môže pristúpiť k voľbe zástupcu starostu
obce iba vtedy, keď starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu nepoverí
niektorého z poslancov obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu. Táto
situácia však v preskúmavanej veci nenastala.

Nevyhnutnou podmienkou v materiálnom právnom štáte je dôsledné
dodržiavanie kompetencií orgánmi verejnej moci, teda aj orgánmi samosprávy obcí
(starosta obce, obecné zastupiteľstvo).

S poukazom na skutočnosti obsiahnuté v podanom proteste prokurátora možno
konštatovať, že na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 387/2021 zo dňa
02.12.2021 o voľbe zástupcu starostu obce neboli splnené zákonné podmienky
vyplývajúce z § 13b ods. 1 veta prvá zákona č. 369/1990 Zb., pričom obecné
zastupiteľstvo si voľbou zástupcu starostu obce v situácii, kedy pred uplynutím
funkčného obdobia došlo k zániku mandátu starostky obce a kedy sa plnohodnotnou
„zastupujúcou starostkou“ zo zákona stala poslankyňa Marta Hromkovičová,
uzurpovalo právomoc, ktorá mu nevyplýva nielen z § 13b ods. 1 veta prvá, ale ani z
§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., príp. z iných ustanovení zákona č. 369/1990
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Zb., alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Obecné zastupiteľstvo
tak konalo nad rámec zákona č. 369/1990 Zb. a svojich kompetencií.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z., prokurátor je oprávnený podať
protest proti správnym aktom orgánov verejnej správy uvedeným v § 21 ods. 1
písm. a/, ktorými bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

Vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú záver, že uznesenie Obecného
zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 387/2021 zo dňa 02.12.2021 nie je v súlade
so zákonom, nakoľko predmetným uznesením bol porušený zákon, konkrétne
§ 13b ods. 1 veta prvá, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. tým, že obecné zastupiteľstvo
prijatím predmetného uznesenia konalo nad rámec zákona č. 369/1990 Zb. a svojich
kompetencií, preto na zistenú nezákonnosť reagujem protestom prokurátora proti
vyššie označenému uzneseniu a navrhujem ho ako nezákonné zrušiť.

O spôsobe vybavenia protestu prokurátora ma v stanovenej lehote 60 dní
od doručenia protestu i n f o r m u j t e .

Mgr. Renáta Gáliková
prokurátorka
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From : Vyletova M a ria, I ng. < M a ria..V.v letpv?-@ selr i ga.sk>

Sent: Friday, April8,20228:26 AM

To: sta rosta @ bo rskvs-Uatviu r.sl<

Subject: FW: Zmluva o spoluprdci a zdruienifinandniich prostriedkov na

pohranidnom regi6ne SK - AT-bilingvdlne
lmportance: High

projekt : Kooperdcie v oblasti vzdelSvania v

Pel<ny deri,
Pdn starosta na zdl<lade telefonick6ho dohovoru Vdm preposielam podklady l<financovaniu projektu '

Po schvdleni poprosim o dorutenie uznesetria.

Vopred d'al<ujem za s[rdirrnost

Pozdravujem

lng. Mdria Vri letovii
Oddelenie financii

Mesto Senica

Stefdnikova lr4osl56
905 25 Senlca

e-mail: maria JVlelova @se.nica.sk

tel: 034/ 698 7653

nrobil: 0918 663 516

From: Vyletova Maria, Ing.
Sent: Wednesday, January 26,2022 10:24 AM

To: SobotiSte; Borsk'i Sv. Jur; Mor. Sv. J5n; Sekule; Sa5tin-StrdZe

Subject: Zmluva o spolupr5ci a zdruZenl finandn'ich prostriedkov na projekt : Kooper5cie v oblasti vzdel5vania v

pohranidnom regi6ne SK - AT-bilingvdlne

Peknri defi ,

VdZ. zmluvny partner ,

V prilohe si Viim dovol'ujem zaslat materiSl k uzatvoreniu Zmluvy o spoluprdci a zdruienifinandnlich prostriedkov na

projekt : Kooperdcie v oblasti vzdelSvania v pohranidnom regi6ne SK-AT-biligvdlne

ktoryi je schv6lenri v rdmci programu lnterreg Slovenskd republika - Rak0sko 2OL4 - 2020 , ktoni je spolufinancovanri

z prostriedkov Eu16pskeho fondu regiondlneho rozvoja.

Projekt Kooperdcie v oblasti vzdelSvania v pohranidnom regi6ne SK-AT-bilingvSlne nadvSzuje na

predch6dzajfce projekty ocenen6 cezhrani6nou cenou za inovScie v oblasti vzdelSvania: lnterkulturdlne

vzdelSvanie deti a dospelrich (IBKE)realizovanfch v rokoch 2OO9 - 2072 , lnterkultur6lne vzdelSvanie deti,



iiakov a pedag6gov (lB-KSP) realizovanri v rokoch 201.2-201,4 a projektu Kooper5cia v oblasti vzdel6vania

v pohranidnom regi6ne SK-AT(BlG SK-AT).

Projekty boli prioritne zameran6 na vri udbu nemeck6ho jazyka na MS a 25, podporu zdZitkov6ho vyutovania

v rSmci jazykov6ho vzdelSvania a zavddzanie inovatfvnych met6d na prfrodovednrich predmetoch.

V projekte Kooperdcie v oblasti vzdel6vania v pohrani6nom regi6ne SK-AT-bilingvdlne mesto Senica

na zdklade predchddzajricich skrisenostl realiz5cie projektov a najvd65ieho podtu 5k6l zapojenyich do tohto
projektu zastSva pozlciu hlavn6ho cezhranidn6ho partnera.

Hlavnrim partnerom a koordin5torom projektu je Urad dolnorak(skej krajinskej vl5dy, odd. matersk6 5koly.

Poprosim Vds o predloienie materiSlu na zastupitel'stvo a ndsledne o zaslanie vri pisu z uznesenia.

Po dorudenivietk'ich uznesenIod obcf pride ndsledne k podpisu Zmluvy o spoluprdci a zdruZeni FP.

Za spoluprdcu a sildinnos{vopred d'akujem a prajem vela ZDRAVIA.

S pozdravom

lng. Mdria Vriletovd
Oddelenie financii

Mesto Senica

Stefdnikova 140s/56
905 25 Senica

e-mail: maria.vvletova(osenica.sk
tel: 034/ 698 7653

mobil:0918 663 616



ma rti na.sykorova @ borskysvatyju r.sk

Od: juraj.smolar@borskysvatyjur.sk

Odoslan6: streda 13. aprila 202218:18
Komu: martina.sykorova@ borskysvatyjur.sk
Predmet: FW:Z-box
Prilohy: PPT Z-BOX.pdf

From: Patrik Mihiilik <patrik.mihalik@packeta.sk>
Sent: Tuesday, February 8,2022 9:05 AM
To: S M O LAR J u raj <j u raj.sm o la r@ bo rskysvatyj u r.s k>

Subject: Z-box

Dobrli defr,

OBECruV T.$ffiAE
BORS${V svArf .ruR

oo$ro or[R: a 8 -01,- 2022

CISLO: -
_ _orr,( DsJ zTzslz;

Reg. znak
httt

YTI ILEHOP
pRitoriy-

na zdklade n55ho telefondtu Vdm posielam prezent6ciu na Z-box ktorf by sme chceli mat'vo Va5ejobci ako

sluibu obdanom.
Tieto boxy sme rie5ili aj so ZMOS.

Dakujem

Z-BOX

Phone: +42L948282313 E-mail: patrik.mihalik@packela.s_k

Web: www.palketa.sl Address: ,, ., , ,.'' , i i



Patrik Mihálik

Z-BOX Sales Representative



Packeta Group

Inovatívno-logisticko-technologická platforma pre e-commerce.



Môžu byť čísla dôkazom vášne? My v 
Packete veríme, že áno. Práve vďaka vášni 
pre poskytovanie tých najlepších služieb 
sme vyrástli v spoľahlivého logistického 
partnera s viac ako 8000 výdajnými 
miestami v Európe. Zo skromného, ale 
odvážneho start-upu sa stal technologický 
inovátor s ambíciou doručovať zásielky 
celému svetu.

Simona Kijonková, zakladateľka českej
Zásilkovny a CEO Packeta Group



Popredný poskytovateľ logistických služieb v Európe so silným 
zameraním na strednú a východnú Európu.

Čo je Packeta Group?



Packeta Group v číslach

34
Krajín

9000+
Výdajných miest

58 mil.
Doručených 

zásielok

1
Z-BOT

robot pre

výdaj zásielok

1
Mobilná aplikácia

1
Platforma

pre všetko

2000+
Z-BOX



▪ Sme súčasťou skupiny Packeta Group

▪ Poznali ste nás predtým ako Zásielkovňu

▪ Na Slovensku pôsobíme od roku 2014

▪ Doručujeme zákazníkom tovar na výdajné miesta alebo priamo na adresu

Packeta Slovakia  



Kde sa nachádzame dnes

1500+
Výdajných miest

12 mil.
Doručených 

zásielok

1
Mobilná aplikácia

95 000+
Prepravených

zásielok / deň

300+
Z-BOX

1
Platforma

pre všetko



BUDÚCNOSŤ

Samoobslužné výdajné a podacie miesta



Výhody samoobslužných boxov s Packetou?

Nonstop prevádzka

Takmer všetky Z-BOXy

sú k dispozícii 24 hodín 

denne 7 dní v týždni

Z-BOX je eko!

Väčšina Z-BOXov

vyžaduje minimum 

elektriny a je dobíjaná 

solárnymi panelmi

Bezkontaktne 

Na otvorenie Z-BOXu

postačí len mobil a 

aplikácia Packeta

Rýchlo a bez 

čakania

Rýchle doručenie a bez 

čakania v rade



Ako to funguje?

Nákup tovaru

v e-shope.

Voľba dopravy

do samoobslužného

boxu.

Upozornenie na

vyzdvihnutie tovaru

v aplikácií.

Možnosť vyzdvihnutia 

NONSTOP.



Z-BOX

Základné informácie

✓ Strategické umiestnenie čo najbližšie k zákazníkom

✓ 3 veľkosti schránok a ich rôzne kombinácie

✓ Sebestačné a EKO! Solárna energia ALEBO napájanie zo 

siete

✓ Výdaj a podaj zásielky cez mobilnú aplikáciu Packeta

✓ Bezpečné prepojenie Z-BOXU s telefónom

✓ Platba dobierky v mobilnej aplikácií pred výdajom zásielky



Technické špecifikácie

Základné informácie:

▪ Rozmer 1 stĺpca: 1950 x 525 x 640 mm (VxŠxH)

▪ Váha 1 stĺpca: 120 kg

▪ Zastavaná plocha 1 stĺpcom: 0,34 m2

Inštalácia:

Montáž do pevného podkladu (betón, asfalt, zámk. dlažba)

✓ Uchytenie 1 stĺpca 2 kotvami do zeme

Montáž na betónový podstavec

✓ Betónový podstavec pod 1 stĺpcom: 200x570x700 (VxŠxH)

✓ Váha podstavca pod 1 stĺpcom: cca 200 kg



Technické špecifikácie

▪ Z-BOX bez betónového podstavca cca 240 kg (2 stĺpce)

▪ Z-BOX s betónovým podstavcom cca 640 kg (2 stĺpce)

▪ Zastavaná plocha 0,68 m2  (2 stĺpce)

▪ Nenáročné batériou poháňané riešenie

▪ Možnosť zapojenia do elektrickej siete (istič 

2/6/16A)

▪ Modulárne riešenie

▪ Až 6 batériou poháňaných stĺpcov



Technické špecifikácie - inštalácia

▪ Možnosť zapojenia do elektrickej siete (istič 

2/6/16A)

▪ Modulárne riešenie

▪ Až 6 batériou poháňaných stĺpcov

Inštalácia do nespevneného povrchu

(tráva, hlina, štrk)

Inštalácia do pevného podkladu

(betón, asfalt, zámková dlažba) 



Referencie



Žijeme v dobe, kedy sú poštové služby nevyhnutné, 
ale v obciach ako sme my, teda v Hrubej Borši, sú 
práve limitované. Som preto rád, že spoločne s 
Packetou prinášame občanom vyšší komfort 
poštových služieb pri doručení zásielok, dostupný 
24/7, vo forme samoobslužných boxov. Vďaka
spoločnému rozhodnutiu, sme ako obec prispeli k 
väčšej spokojnosti našich občanov.

Ján Klačko, starosta Hrubej Borše



E-mail: patrik.mihalik@packeta.sk

Tel.: +421 948 282 313

Web: www.packeta.sk

Kontakt

Patrik Mihálik

Z-BOX Sales Representative



Liadost o odkripenie obecn6ho pozemku obce Borskj sviity Jur

Ylastnik obecn6ho pozemku:

Obec Borskf Sviiff Jur
rio: oo 309 4ol
sidlo: Stepniiky 690, 908 79 Borskf Sviiff Jur
zastiryen! starostkou obce Mgr. Juraj Smolir
e-mail: starosta@borskysvatyjur.sk

Liadatel' (fyzicki oso ba) :

Titul, meno, priezvisko, rodn6 priezvisko:

D6tum narodenia:

Adresa trval6ho pobytu:

PaedDr. Du5an Mikulec, MPH

09.06.1979

Zohorsk6 163169,900 55 Lozorno

e-mailov6 adresa (ak Liadatel' m6 e-mailovir adresu): riaditel@lepsisvet.org

Telef6nne dislo: 0907 169 763

I.

Dolu podpisany Liadatel'Liadam obec Borsklf Sviity Jur o odkripenie obecn;fch pozemkov obce

Bors\f Svit!.i Jur - navrhovand parcela registra ,C" i. 1026119 o vfmere 385 m2, druh pozemku:

Ostatni plocha anavrhovani parcela registra,,C" i. 1026120 ovjmere 194 m2, druh pozemku:

Ostatnd plocha, katastr6lne rizemie Borslcf Sviiff Jur, obec Borskf Sviiff Jur, okres Senica, ktoqf
je zapisany na liste vlastnictva d.1493, vedenom Okresnfm irradom Senica, katastrSlnym odborom.

il.
Ddvod podania Ziadosti a riiel lyuiitia pozemku

Ziadost o odkripenie predmetnlich pozemkov pod6vam z dOvodu zdmeru'. Rekon5trukcia
objektu b;fvalej rimskokatolickej Skoly v Borskom Sviitom Jure na Zariadenie podporovan6ho b;fiiania
pre ' 12 os6b so zdravotn;fm postihnutim a chr6nenej dielne zamerunej na v5irobu drobnych
dekoradnlich predmetov z rlznych materidlov a prevSdzku obytn6ho domu s malometrSLnymi
soci6lnymi bytmi. K zamli5l'an6mu projektu je pre n6s nevyhnutnd zabezpedenie pristupovych pl6clt
ku existujricim verejnlfm komunik6ci6m ako aj nevyhnutnost'vybudovat'potrebn6 komplementy ako
parkovisk6, stojisk6 na kontajnery, nevyhnutn6 inZinierske siete, septik, ...

offiffisffif tsmno
EOTA$Kf SVJTTY JUR

00s10 Dr!A: 0 r -ffi- ?0?2



Predmetn6 pozemky, v pripade odktpenia, budem vyuLivat na ridel: na vybudovanie vySSie

spomenufich komplementov k Zafiadeniu podporovan6ho b;ivania a byov6mu domu, pridom
rekon5trukciou nepl6nujem zviid5enie existujirceho objektu ani Liadne vlfraznej5ie z6sahy do

existujricich nosn;fch kon5trukcii objektu. Pl6novan6 rekon5trukcia podita len s vyuZitim existujirceho
zastavan6ho priestoru. Zmenu ridelu vyuZitia pl6nujeme dosiahnut' len dobudovanim novfch
inZinierskych sieti a nenosnym prepriedkovanim existujricich priestorov so zobytnenim podkrovia.
TakLe vzhlad budovy Liadnym spdsobom vyrazne nezmeni stidasnj vyzor prostredia, v ktorom je
budova situovan6.

m.
Navrhovanf cena

t.._

,, , Pre potreby tejto Ziadosti sme dali vypracovaf n6vrh nov6ho dlenenia existujriceho pozemku

Geometrickfm plSnom (,. 14612021 Geod6ziou Zihorie Peter GuliSek, Pplk. P{u5t'a l, 909 01

Skalica, ktoqfm sme navrhli oddlenit' z existujricej parcely registra ,,C" d. 1026ll nov6 parcely regisha

,,C" d. 1026120 vo vymere 194 m2 a parcela registra ,,C" d. 1026119 vo vymere 385 m', v r6mci
ktoqich sme zohl'adnili nami vlastnenfi parcelu, ku ktorej sme sa snaZili logicky oddlenit' parcely

zabezpedujice n65 pristup k verejnfm komunik5ci6m z oboch str6n objektu, v r6mci ktor6ho sme

schopni zabezpedit potrebn6 komplementy k nami pl6novan6mu nov6mu vyuZitiu objektu. Znalecl<ym

posudkom d.612022 vypracovanlim znalcom Ing. Katarinou Tvrdou, PhD., Stefana Kr6lika 16, 841 08

Bratislava - znalca v odbore stavebnictvo - odvetvie odhad nehnutel'nosti, evidendn6 dislo: 914 699,
bola urden6 hodnota parcely (,. 1026119 vo vymere 385 m'z v cene 20,12 €lm2 v sume 7 746,20 C

a parcely d. 1026120 vo qfmere 194 m' v cene 20,12 €lm2 v sume 3 903,28 €, do spolu dini I I 649,48

€, takLe v5eobecn6 hodnota zaokrrihlene dini 11 600,00 €. NaSa ponuka za predmetn6 pozemky

sirvisiace s na5imi pl5novan;fmi aktivitami vo Va5ej obci je teda na zbklade tohto znaleckdho posudku

11 650,00 €. Aj ked touto Ziadostou neLiadame o prihliadnutie k verejnej prospe5nosti jeho d'al5ieho

plSnovan6ho vyuLitia, urdite bude pri schval'ovanf tejto na5ej Ziadosti vhodn6 tento fakt neopomenfit'.

V Lozorne di,a 04.03.2022

c, MPH

Priloha:
l. Znalecky posudok C6/2022
2. Geometrickf pl6n d. 14612021

1x origin6l
1x origin6l



Znalec:

Zad{vatel':

eislo spisu (objedn6vky) :

Ing. Katarfna Tvrdd, PhD.
Stefana Krdlika '16,847 0B Bratislava
znalecv odbore stavebnfcwo - odvetvie odhad hodnoty nehnutel,nosti
evidendn6 tislo : 914 699
0902 686 634, katarina.tvrda@stuba.sk

PaedDr. Mikulec Du3an MpH
Zohorsk6 1,63/69
900 55 Lozorno

Objednfvka zo dfia t5.2.ZO2Z [telefonickd)

ZNALECKf POSUDOK
tislo 6/2022

Vo veci : Stanovene vseobecnej pozemkov c titg 1026/1g,1,026/20 [ost. plochal podl,a Gp r.c1-23/2022 fradne overen6ho dita28.1.2022,na oddelenie pozemkov C KN 1026/ 1-g,1,026/20 zparcely
C KN 1026/1, ktord je evidovand na LV 1493, k.f. BorskSi SvdtfJur, obec BorskfSvatfJur, okres
Senica, pre fiel zmeny vlastnickych pr6v.

Potet listov (z toho priloh): 26 (13)
Poiet odovzdanfch vyhotoveni: 2 +lk6pia znalca

V Bratislave dir_ 25.2.2022



Znalec: Ina. Katarina Tvrdd. PhD.- rdd. PhD. t{slo posudku: 6 / 2022

I. UVOD
t. Uloha znalca:
Stanovid v5eobecnfi hodnotu pozemkov C KN 1026/19,1026/20 (ost. plocha) podl'a GP t..G7-23 /2022
fradne overen6ho dha 28.L.2022, na oddelenie pozemkov C KN 1026/L9, 1.026/20 z parcely C KN
7026/7, ktor6 je evidovand na LV 1493, k.ri. Borskf Svd[? fur, obec Borsklf Svdtli Jur, okres Senica, pre
ridel zmeny vlastnickych pr6v.

Z. tiiet znaleck6ho posudku: Zmenavlastnfckych prdv.

3. Ddtum, ku ktor6mu ie vypracovanli posudok (rozhoduirici na zistenie stavebno-technick6ho
stavu):
ku dfi u obhliadky nehnutel'no sti 2L.2.2022

4. D6tum, ku ktor6mu sa nehnutel'nosf alebo stavba ohodnocuie: ku df,u 21.2.2022

5. Podklady na vypracovanie dokumentu:
5.1 Dodan6 zaddvatel'om:

. Geometric\i pldn i. GL-23/2022 na oddelenie pozemkov p.t. 7026/79, L026/20 zo di,a
6.7.2022,vypracovala Ing. Hana Romandikov6, autorizalne overil Ing. Karol Bielik dfia 70.1.2022
a riradne overila Ing. Drahoslava KomdrkovS, dfla 28.7.2022.

5.2 Ziskan6 znalcom:
. Vlfpis z katastra nehnutel'nostf, z listu vlastnictva (..7493, k.ri. Borsklf Svdtlf Jur, zo dfia 22.2.2022,

vytvorenf cez verejne prfstupnf katastrSlny port6l.
' [izemnopl6novacia inform6cia (katastr6lne f zemie Borsklf Svdd fur, uverejnend na internetovej

str6nke obce.
' Foto-dokument6cia zo dia 21.2.2022

6. PouZity prrlvny predpis:
' Zdkon (,.38212004 Z.z. o znalcoch, tlmodnikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych

z6konov v zneni neskor5ich predpisov
' Vyhl65ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky t,. 49212004 Z.z. o stanoveni v5eobecnej

hodnoty majetku v zneni neskor5ich predpisov.
' Vyhl65ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (,. 22812018 2.2., ktorov sa vykon6va

zdkon t,.38212004 Z.z. o znalcoch, tlmodnikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskor5ich predpisov

' Zikon d. 5011976 Zb. o izemnom pl5novani a stavebnom poriadku, v zneni neskor5ich pledpisov.
' Vyhl65ka Uradu geoddzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky i,. 7911996 2.2., ktoro,t sa

vykondva ziikon NR SR o katastri nehnutelhosti a o z6pise vlastnickych a inych prriv k
nehnutel'nostiam (katastriiny zikon) v zneni neskor5ioh predpisov.

' Mari6n Vyparina a kol, - Metodika vypodtu v5eobecnej hodnoty nehnutelhosti a stavieb, Lihnskd
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3.

7. Definicie posudzovanfch veliiin a pouiitfch postupov:
A. Definfcie posudzovanfch veliiin

; V5eobecn6 hodnota rySD - je vfsledn6 objektivizovan6 hodnota nehnutel'nosti a stavieb, ktor6 je
znaleckj,m odhadom ich najpravdepodobnej5ej ceny ku dilu ohodnotenia, ktoru by tieto mali
dosiahnuf na trhu v podmienkach vol'nej stt'aZe, pri poctivom predaji, ked'kupujtci aj pred6vajrici
budri konat s patridnou informovanost'ou i opatrnost'ou a s predpokladom, Ze cena nie je ovplyvnen6
neprimeranou pohnritkou.

. Vj'chodiskov6 hodnota stavieb (VH) - je znalecky odhad hodnoty,zaktoriby bolo mo1n6, hodnotenri
stavbu nadobudntt' formou vystavby v dase ohodnotenia na frovni bez dane zpridanej hodnoty.
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Znalec: Ing. Katarfna Tvrdd, PhD. iislo posudku: 5,'^4ZZ

o Technick6 hodnota (TH) - je znalecky odhad vychodiskovej hodnoty stavby zniLeny o hodnotu
zodpovedajricu qi5ke opotrebovan ia.

. Vynosovrl hodnota (HV) - je znaleckli, odhad sridasnej hodnoty budricich disponibilnych vynosov z
vyrtLitia nehnutel'nosti formou prendjmu, diskontovanych rizikovou (diskontnou) sadzbou.

B. Zhkladn6 postupy ohodnocovania
o V5eobecn6 hodnota pozemkov sa stanovi tymito met6dami:

a) porovn6vacia met6da,
b) vynosovS met6da (pouZije sa pri pozemkoch, ktor6 sri schopn6 dosahovat'vynos),
c) met6da polohovej diferenciiicie.

Vyber vhodnej met6dy vykon6 znalec. Vyber je v znaleckom posudku zd6vodneny. Podl'a ridelu znaleck6ho
posudku moZno pouZit'aj viac met6d sridasne, pridom v zivere bude po zd6vodneni uveden6 len v5eobecn6
hodnota urden6 vybranou met6dou, ktor6 najvhodnejSie vystihuje definiciu v5eobecnej hodnoty. Pri
ohodnocovani nehnutel'nosti a stavieb nemocnic a zdravotnickychzariadeni sa ako jednazmet6dvZdy pouZije
met6da polohovej diferenci6cie a pri hodnoteni faktorov sa zohl'adiuje najmii faktor - stdasny technic(i stav.

Porovndvacia met6da
Pri qfpodte pozemkov sa pouZiva transakdnlf pristup. Na porovnanie je potrebnlli sribor aspofi troch
pozemkov. Porovnanie treba vykonat na mernf jednotku (1m2 pozemku) s prihliadnutfm na odli5nosti
porovndvanfch pozemkov a ohodnocovan6ho pozemku. Pri porovnivani trvalli?ch porastov bez
pozemkov sa mernd jednotka urdi v zdvislosti od ich druhu fnapriklad kus, t ha plochy a pod.].
Hlavn6 faktory porovndvania:

o ekonomick6 (napriklad ddtum prevodu, forma prevodu, sp6sob platby a pod.),
. polohov6 (napriklad miesto, lokalita, atraktivita, pristup a pod.J,
c fyzick6 (napriklad infra5truktrira a moZnost zlstavby pri stavebnlich pozemkoch; kvalita p6dy

a kvalita q;isadby pri ostatnfch pozemkoch a pod.J
Podklady na porovnanie [doklad o prevode alebo prechode nehnutel'nosti, prfpadne ponuky realitnlli,ch
kanceldriiJ musia byt identifikovatel'n6. Pri porovn6vanf sa musia vyhidit'vEetky vplyvy mimoriadnych
okolnostf trhu (napr. prfbuzenskl;i vzlahmedzi pred6vajricim a kupujricim, stav tiesne predivajriceho
alebo kupujfceho a pod).
Pri q1?podte sa m6Ze pouZit' aj matematickd Statistika. Na toto porovnanie je potrebnlf tak vel'k1ii sfbor,
aby boli splnen6 zn{me a platn6 testy matematickej Statistiky.

Met6da polohovei diferenciiicie
Pozemky sa pri pouZiti met6dy polohovej diferencidcie na ridely tejto vyhlS5ky delia na skupiny:

o E.3.1.L Pozemky na zastavanom fzemi obci, nepol'nohospod6rske a nelesn6 pozemky mimo
zastavan6ho fzemia obci, pozemky v zriadenlich zfhradkoqfch osaddch, pozemky mimo
zastavan6ho fzemia obcf urden6 na stavbu, pozemky v pozemkoqfch obvodoch jednoduchlfch
pozemkoqfch riprav na usporiadanie vlastnickych a uiivacich pomerov k pozemkom, ktor6 sa
nachAdzaii pod osfdleniami marginalizovanly'ch skupfn obyvatel'stva a v hospoddrskych
dvoroch.

o 8.3.1.2 Pol'nohospoddrske pozemky mimo zastavan6ho fzemia obci druhu orn6 p6da alebo
trvalf trdvny porast.

o E.3.1.3 Pol'nohospoddrske pozemky mimo zastavan6ho rizemia obci druhu chmel'nica, vinica,
ovocn5T sad a zdhrady mimo zriadenlfch zdhradkoqfch osdd.

o E.3.1,4 Lesn6 pozemky mimo zastavan6ho rizemia obcf.

vseobecnd hodnota pozemkov skupiny E.3.1.1 sa vypodita podl'a zdkladn6ho vzt'ahu
VSHpoz = M. VSHr,rl [€]

kde
M -,ujmera pozemku v m2
VSHyy - jednotkovd vEeobecnd hodnota pozemku v €/m2.

Jednotkovd vieobecn6 hodnota pozemku sa m62e stanovit' aj pre skupinu pozemkov.
VSHr'{l - YHrrrr. ken [€/m2],
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Znalec: Ing. Katar[na Tvrdd. PhD. i{slo posudku: 6 / 2022

kde
yHrrar - jednotkov6 qfchodiskovd hodnota pozemku, ktord sa urdi podl'a tabul'ky uvedenej v prilohe 3

vyhlS5ky v zivislosti od klasifik6cie obce.

Obce a lokality v okoli miest so zvyienym z6ujmom o kripu nehnutel'nosti na blivanie alebo rekre6ciu
m6Zu maf jednotkovri qfchodiskovri hodnotu do 80 % z qfchodiskovej hodnoty obce (mestaJ, z ktorej

WpllNa zvfien! zAujem. V prfpade zdujmu o in6 druhy nehnutel'nosti (napriklad priemyseln6,
pol'nohospod6rske vyuZitieJ okrem pozemkov v zriadenych z6hradkoqfch osaddch, chatoqich osad5ch,

hospod6rskych dvoroch pol'nohospoddrskych podnikov a pozemkov pod osidleniami
marginalizovanllTch skupin obyvatel'stva m6Zu maC jednotkovri qfchodiskovri hodnotu do 60 o/o z

qiichodiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplyva zvfien! z6ujem. V pripade z6ujmu o pozemky v
zriadenfch zdhradkoqich osadfch, chatovych osad6ch, hospodfrskych dvoroch pollnohospoddrskych
podnikov a pozemky pod osfdleniami marginalizovanych skupin obyvatel'stva m6Zu mat' jednotkovri
q.ichodiskovf cenu do 50 o/o z v1;ichodiskovej hodnoty obce (mesta], z ktorej vyplyva zvyien!,z6uiem. V
ta[fch pripadoch sa koeficient polohovej diferenciScie vzt'ahuje na obec, z ktorej vyplyva zvflen!
zAujem. Minimdlna jednotkovi r4fchodiskovd hodnota pozemku po zohl'adneni zvy5en6ho zdujmu o
kripu nehnutel'nostf je hodnota prishichajrica klasifik6cii obce, v ktorej sa pozemok nachidza.

kpn - koeficient polohovei diferencifcie sa vypotita podl'a vzt'ahu
kpo = ks. kv. kn. ke. kr. kz. kn [-],

kde:
. ks - koeficient v5eobecnej situdcie (0,70 - 2,00)
. kv - koeficient intenzity vyuZitia [0,50 - 2,00]
Intenzita vyuiitia pozemkov sa posudzuie podl'a skutoin6ho vyuZitia pozemkov k rozhodn6mu
dftumu.
.ko - koeficient dopravnfch vztahov (0,80 - 7,20)
. ke - koeficient funktn6ho vyuZitia fizemia [0,80 - 2,00)
Uplatnenie hodnoty koeficientu funktn6ho vyuiitia sa posudzuie podl'a rizemnoplinovacei
dokumenticie platnei k rozhodn6mu detumu. Hodnota koeficientu v jednotliqfch intervaloch sa

urtuje v nadveznosti na atraktivitu posudzovanei lokality a zastavovacie podmienky.
. kr - koeficient technickej infraltruktriry pozemku (0,80 - 1,50J

Technicki infra5truktrira pozemku sa posudzuje z pohl'adu moZn6ho priameho napojenia cez vlastn6,
pripadne obecn6 pozemky (napriklad komunikScieJ. Hodnota koeficientu v odponiEanom intervale ie
zlvisll od niirodnosti (finaninej, technickej a pod.J srivisiacej s napojenim
. kz - koeficient povyiujricich faktorov [1,00 - 3,00)
PovySujrice faktory moZno pouZit', ak uZ neboli zohl'adnen6 vo qfchodiskovej hodnote alebo v
predch6dzaj f cich koeficientoch.
. kn - koeficient redukujricich faktorov [0,20 - 0,99J
Redukujrice faktory moZno pouZit', ak uZ neboli zohl'adnen6 vo qichodiskovej hodnote alebo v
pred chddzajricich koeficientoch.
Pri zAvadAch viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujricich faktorov stanovi s ohl'adom
na predpokladanf hodnotu zAvady.
Pri stanoveni vSeobecnej hodnoty pozemku na ridely vyporiadania vlastnickych prdv k pozemku medzi
vlastnikom stavby a vlastnfkom pozemku sa pri hodnoteni redukujricich faktorov neprihliada nazAtai,e
sp6soben6 vlastnikom stavby (napriklad stavba na cudzom pozemku a pod.).
Text - kl'f d pre zatriedenie objektivizainlfch koeficientov do qfpottu koeficientu polohovej
diferencidcie je uvedenl;? v platnej legislative.

8. Osobitn6 poiiadavky zad.6vatel'a: Neboli vznese
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II. POSUDOK

1. vSEoBECNE 0oeyr

a) Vfber pouZitei met6dy:
Pri ohodnoteni boli pouiit6 metodick6 postupy uveden6 v rasti E vyhlaiky MS SR t.. 492/2004 Z.z. vplatnom zneni.
Vseobecnii hodnota pozemkov CKN 1,026/tg, CRN 1,026/20, evidovanllich na Gp a, c1-23 /2022 vzmysle poZiadaviek zaddvatel'a posudku v k.ri. Borskll? Svdd Jur, m6Ze byt' zisten6 porovn6vacou
met6dou, rlinosovou met6dou, met6dou polohovei direrenciecie.
Porovndvacia met6da nie je v znaleckom posudku pouZitd [v Ziadnom zvypoitovlch krokovJ, pretoZe
nem{m k dispozfcii dostatodnf podet preukitzatel'n'fch a hodnovernycfr [oattadov pre porovn6vanie,
ako napr. zmluvy o ndjme, doklady o uskutoinenlfch obchodnllich transakciiich. Vlfnosovl met6da nie je
pouzita, pretoze ohodnocovan6 pozemky nie sri schopn6 prin7sat'vfnos.
Met6da polohovej diferenci6cie
Pri stanovenf v5eobecnej hodnoty je pouiitd met6da polohovej diferencidcie [met6da nepriameho
porovnaniaJ, nakol'ko trito povaZujem za znalecl<5i odhad najpravdepodobnejSej ceny ku dilu
ohodnotenia, ktorf by t6to mala dosiahnut na trhu v podmienkach vol'nej srit'aZe, pii poctivom predaji,
ked'kupujrici aj pred6vajricikonajf s patriinou informovanostou iopatinost'ou a s predpokladom, Ze
cena nie je ovplyvnend neprimeranou pohnftkou, obvykle na firovni vrdtane DpH.

A. Majetkovd podstata:

Parceln6 iislo V1;imera v m2
Umiestn. pozem.

7026/7 26975
Sp6sob vyuZfvania pozemku

Druh pozemku Sp6sob vyuZ. Spolodn6 nehnutel,.

Ostatnd plocha 37 7

37 Pozemok, na ktorom sri skaly, svahy, rokliny, vymole, vysok6 medze s krovfm alebo kamenim a in6 plochy, ktor6
neposkytujri trvalli fZitok
SpoloEnd nehnutel'nost'
1 Pozemok nie je spolotnou nehnutel,nost,ou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnenSi'v zastavanom ilzemi obce

B. Vlastn(ci a in6 oprdvnen6 osoby:
Por, dislo Priezvisko, meno [ndzov), rodn6 priezvisko, ddtum narodenia, rodn6 dislo [lCo) a miesto

trval6ho pobytu [sidlo] vlastnika

Udastnik prdvneho vzfahu: Vlastnik

1 Obec Borskf Svdtly' Jur, gOB7g, Borskf Svdlf fur, SR, Ie O: 309401
Spoluvlastnicky podiel; 1/1

b2) Geometricktf pl6n d. 2t-23/Z0Zz
Sv. fur.

na oddelenie pozemkov par. d. 1026/19, LO26/20, k.ri. Borsklf

Vypracovala Ing. Hana RomanEfkov6, dha 6.1.2022 a fradne overila Ing. Drahomfra Komdrkovd, dfia
28.7.2022.

b1.) Vlastnfcke a evidentn6 ridaje :
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Znalec: Ing. Katarina Tvrdd. PhD. ifslo posudku: 6 / 2022

Parcely registra "C" ndvrh na evidovanie na katastrdlnu mapu

Parceln6 dislo Vlfmera v m2 Druh pozemku Sp6sob vyuZ. vlastnik

37 PaedDr. Du5an Mikulec, MPH
37 PaedDr. Duian Mikulec, MPH

L026/7e
7026/20

385 ost. plocha
1.94 ost. plocha

Sp 6 sob vyuiivania p ozemku :
37 ' Pozemok, na ktorom sil skaly, svahy, rokliny, vjtmole, vysokd medze s krovim alebo kamen{m a ind plochy

c.) 6aa;e o obhliadke a zamerani predmetu posfdenia:
. Miestna obhliadka spojen6 s miestnym Setrenim vykonan6 dha2L.2.2022.
. Foto-dokumentfcia sriiasn6ho stavu nehnutel'nosti vyhotoveni znalcom din21.2.2022.

d.) Technickd dokumenticia, najmd porovnanie sriladu proiektovei dokument6cie a stavebnei
dokumentiicie so zistenfm skutotnfm stavom:

. Predmetom ohodnotenia nie sf stavby, nie je potrebn6 technickd dokumentfcia

e.) Udale katastra nehnutel'nosti, najmii porovnanie sriladu popisnfch a geodetickfch fdaiov
katastra nehnutel'nosti so skutotnlfm stavom:

. Nivrh na vlastnfctvo k pozemku CKN t.7026/19 o'vjmere 385 m2, CKN 7026120 o qfmere 194
m2, druh pozemku - ostatn6 plochy, je podloZen6 GP f.G1-2 3 /2022, podl'a ktor6ho budri tieto
pozemky oddelen6 z pozemku CKN 1026/1 vo vlastnictve obce Borskf Svdd Jur, LV f 1493..

f.) Vymenovanie iednotliqfch pozemkov a stavieb, ktor6 budri predmetom ohodnotenia:
' Pozemky parc. t.1026/L9, tO26/20 ostatnd plocha evidovanfch na GP i.Gl-23/2022 so

spoluvlastnickym podielom 1/1 .

g.) Vymenovanie iednotliqfch pozemkov a stavieb, ktor6 nie sf predmetom ohodnotenia:
. nie sri.

2. STANOVENTE VSUOSECNEI HODNOTY

a) Analfza polohy nehnutel'nosti :

Ohodnocovand nehnutel'nost' - pozemky C KN 1026/19, CKN 7026/20 - sri situovan6 v strede obce
Bors(i Sviitli Jur, okres Senica, Trnavsklf kraj. Obec Bors\f Svdff fur sa nachddza v severoz6padnej tasti
Zihorskej niZiny. Svojim katastriilnym rizemfm susedi s obcami Sekule, Moravskf SviiQf Jdn, Kuklov,
Lakiirska Novd Ves, ZAvod a mesto Sa5tin-StrdZe. Na fzemi obce sa nachAdza Chrdnend krajinnd oblast
Bol kde plati 2. stupefi ochrany. Dneinri podobu nizvu Borskf Sviitlf fur obec pouZivala v r6znych
variantoch uZ od svojho vzniku. fadrom pomenovania je fur. Ide o skr6tenf verziu mena sv. Juraja,
mudenika, patr6na vojakov a ryLierov. N6zov obce je odvodenlf od patrocfnia miestneho kostola. Od 1.
jina 1992 aZ do sriiastnosti obec znovu pouZiva plnf ndzov Borsklf Svdtlf f ur.

Prqf pisomn!, zApis o obci ie z roku L394, kedy kr6l' Zigmund donadnou Iistinou daroval za
poskytnut6 sluZby pol'sk6mu vel'moZovi Ctiborovi hradn6 panswo Ostrlli kamef,, ku ktor6mu patrila aj
poddanskd obec Svdtlf Jur. O tri roky neskorSf pisomnlf z6pis v Statritoch Ostrihomskej kapituly
dosvediuje existenciu rfmsko-katolickej farnosti v obci.
O rzniku obce a jej pomenovani sa nezachovali Ziadne povesti alebo pisomn6 pamiatky. Najstarlie nizvy
obce sf Zenthgwrh (7466), Zenthgergh [1564), Zenthgurgh a na pedati zo zadiatku XVII.storoEia je S.

Irihi a z roku 1715 latinsklli nAzov Sanctus Georgius.
Pdvodne bola obec zailenenii do Pai5trinskeho komitftu. Po zmene komitdtov na stolice, patrila
obec do pre5porskej stolice a od roku 7867 do Pre3porskej Zupy. V novodobej hist6rii bola obec
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zaYaden| do okresu Malacky v Bratislavskom kraji a od roku 1960 do Z6padoslovensk6ho kraja a v
sfdastnosti do okresu Senica v Trnavskom kraji.
Obec sa nachAdza vseverozdpadnej iasti Zdhorskej niliny. Sriiast'ou obce sf pridlenen6 osady Doln6
Valy, Hir5ky, Tomky.
Podl'a poitu obyvatel'ov v minulosti patrila obec k vdtsim. V rokoch 17BO-L790 boli odislovan6 domy.
ZAznam na fare obsahoval mennf zoznam cirkevnliTch dafrovnikov podl'a domoqfch dfsel. Bolo
evrdovanfch 399 domov, io predstavovalo cca 27OO obyvatel'ov. V roku 1828 bolo v obci evidovanliich
3124 obyvatel'ov. Odvte dy zatal podet obyvatel'ov klesat'. Podetnf ribytok obyvatel'stva v druhej polovici
XIX. storodia sa spdja so zru5enim poddansWa v Uhorsku. Odliv obyvatel'ov v obdobi rokov 1980-1"990
bolo zaprfdinen6 odchodom mladlfch rodin za prAcou do okoliqfch miest - Senica, Malacky, Skalica,
Holid, Bratislava, kde sa trvalo usadili. V roku 7991Lilo v obci uZ len 1537 obyvatel'ov a v roku 2001
L57 2 obyv atel' ov, 1, 647 z r oku 2020.

Prirodn6 bohatsWo

Vodstvo
V juZnej iasti chotiira pretek6 potok Lak56r. Do Lak5dra sa vlieva severnejSie tetrici potok Studen6 voda,
ktorlf od r. 7964 napdja dve po sebe nasledujrice vodn6 nildri,e zvan6 Studend voda I a II, l'udove "lazerA
Ldsek" o rozlohe 40 ha.
V roku 1950 bola hydrologickllim vrtom v dasti u Hlinika na severnej strane obce navftand spodnf voda
- art6zska studfia v hlbke 180 m s neustdlym odtokom nez6vadnej pitnej vody.

Prirodnii rezervfcia
Chr6nen6 krajinn6 oblast sa rozprestiera v najuZ5ej tasti obecn6ho katastra ako lokalita susediaca s
rezerv6ciou, ktorf vyhldsilo a urdilo Ustredie Stdtnej ochrany prirody v L. Mikuld5i, ristredie v Bratislave
v priestore medzi obcami ZAvod, Bors\f Svdtlf fur, Sa5tin-StrdZe, Borsky Mikul65 a Lak5Srska Novd Ves.
Ciel'om vyhlSsenia oblasti za chrdnenf bola potreba zachovat' prirodn6 a krajinn6 hodnoty a trvahi
ekologick(r stabilitu kraj iny.

Prostredie md dobre vybudovanri kompletnri infra5truktriru okrem kanaliz6cie. Dopravn6 spojenie s
hlavnl;?m mestom je IDS BK resp. autom. Pozemok je rovinatl;i. Ide o vidiecky typ sidla.
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Fly Pub

Kostol sv. Juraja
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V okoli predmetu ohodnotenia sa nachddza kostol, rodinn6 domy, obecnlf frad, materskd a zdkladni

Skola, DSS, Iek6r, po$ta a lek{refi. Konfliktn6 skupiny obyvatel'stva neboli znalcom podas obhliadky

zaznamenan6. V lokalite je nizka hustota obyvatel'stva. Pripravenost' inZinierskych sieti je
reprezentovand verejnliTm vodovodom, moZnostou napojenia na plyn a elektrickf energiu, telef6n.

b) Analfza vyuZitia nehnutel'nosti:
Posudzovand nehnutel'nost pozemok CKN s parcelnlfm dislom tO26/79, 1.026/20 je zailenend ako

ostatn6 plocha. Podl'a UPI je zatlenenA do oblasti F1 - rizemie blivania a historickej dasti obce, pritom
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c) Anatfza pripadnfch rizik spoienfch s vyuZivanim nehnutelnosti, naimii zivady viaznuce na

nehnutel'nosti a priva spoien6 s nehnutel'nost'ou:
y lokalite neboli zaznamenan6 Ziadne rizik6 spojen6 s uZivanim nehnutel'nosti,

2.IPOZEMKY

2,1,L MET6DA POLOHOVEJ DIFERENCIACIE
POPIS
predmetom ohodnotenia sf pozemky C KN LO26/76,1026120 (pozemok, na ktorom sri skaly, svahy,

rokliny, vfmole, vysok6 medie s krovim a kamenim a in6 plochy) so spoluvlastnfckym podielom t/7 v
zmysle Oi t.Ct-iZ1Z02Z,k.i. Borsky Svdtf fur, Obec Borsky Sviity Jur, okres Senica. Pozemky sri

situovan6 v obci Borskf Svdty fur, ,ri Og km vzdialen6 od HI. mesta Bratislavy, asi 2 6 km od okresn6ho

mesta Senica, pribliZne L5 km od hranic s eeskou republikou, s pouZitim dial'nice D2. Vlfchodiskovri

hodnotu pozemku uvaZujem BOo/ozmesta Senica, a to B0% 2o9,96 Eur.lde o obytnri East' obce do 5 000

obyvatel'tv, kde sri posiaven6 bei,n6 rodinn6 domy a obdianska vybavenost', pozemky sir v tesnej

blizkosti autobusovej dopravy s dobrou fpravou ciest, ide o obytnri polohu, dobri vybavenost'pozemku

s rozvodom elektriny, ptynu i kanaliz6cie, pozemky s vyrazne zqf5enlim z5ujmom neuvaZujem nakol'ko

som uvaZovala VH z okresn6ho mesta Senica, koeficient redukujricich faktorov uvaZujem z d6vodu

nevyhovujriceho tvaru pozemkov - rizke a dlh6.

Parcela Druh pozemku
Spolu

Wmera [m2l
Spoluvlastnicky

nodiel
Vfmera [mz]

1.026119

L026/20

ostatn6 plocha

ostatnd plocha

385,00 l-lL 385,00

794,00 Llt 794'oo

Spolu 579,00

Obecl
Vfchodiskov6 hodnota:

Oznatenie anizov
koeficientu

ks

iceficient vieobecnei
situicie

kv
. -:.::ent intenzity vyuZitia

ko
i:, :ilcient dopravn5ich

vzfahov
kr

- , =:lcient funkdn6ho
'.-. uZitia fzemia

kr

.., e:icient technickej
- .-=ia'uktriry pozemku

kz
.' =:l:ient povyiujticich

faktorov

kn
reficient redukujricich

faktorov

Senica
VHvy= 80,00% 29,96€/mz =7,97 €/m2

2. stavebn6 fzemie obci do 5 000 obyvatel'ov, priemyslov6 a pol'nohospod6rske

oblasti obc( a miest do 10 000 obyvatel'ov

4. - rodinn6 domy, bytov6 domy a ostatn6 budovy na bfvanie s niZiim
Standardom vybavenia,
- nebytov6 stavby pre priemysel, dopravu, 5kolstvo, zdravotnictvo, Sport s

niZIim Standardom vybavenia,
- nebytov6 budovy pre pol'nohospod6rsku vfrobu

2. obce so Zeleznidnou zast6vkou alebo autobusovou primestskou dopravou,

doprava do mesta eite vYhovujrica

3. plochy obytnlich a rekreainfch rizemf [obytn5 alebo rekreadnS poloha)

3. dob16 vybavenost (moznost' napojenia najviac na tri druhy verejnlich sietf,

napriklad miestne rozvody vody, elektriny, zemn6ho plynuJ

3. pozemky s vfrazne zvyfienly'm zdujmom o kripu, ak to nebolo zohl'adnen6 v

zrryi5enej qy'chodiskovei ho dnote

11. in6 faktory fnapriklad tvar pozemku, vlimera pozemku, druh moZnej

zdstavby, nezabezpeien'! prfstup z verejnej komunik5cie, chrinen6 rizemia,

neobmedzujice regulativy z6stavby a pod.J

tvar pozemku

0,90

1,25

1,10

Hodnota
koeficientu
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l': ec: Ino. Katorina Tvrrld PhD iislonosudku:6/2022

J ED \OTKOVA HODNOTA POZEMKU

.,] HODNOTENIE

N6zov V;ipodet Hodnota

Koefi cient polohovei diferencidcie

lednotkov6 vSeobecne hodnota pozemku

kpo= 0,90 x 1,00 * 0,BS x 1,25 x 1,10 x 3,00 * 0,80

VSHN4, = VHNrl * keo = 7,97 €/mz * 2,5245

2,5245

2O,L2 €/mz

i.1026/\e
i.7026/20

385,00 m2 * 20,12 €/mz * l/1
194,00 m2 * 20,12 € /mz + I / 1

7 746,20

3 903,28
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:-IT,ZAVER

REKAPITULACIA VSEOBECNEJ HODNOTY

Slovom: leden:ist'tisfclest'sto Eur

-.- B:atislave dira 22.02.2022

N6zov Vieobecnii hodnota [€]
:-,c"'
: -:=ml1l,

I ::::rky podl'a GP t.. G1-23/2022 VH mesto SENICA - parc. d. j.026/L9 [385 mz)
I ::::rky podl'a GP t. Gt-23 /2022 VH mesto SENICA - parc. i. 1.026/20 (t94 mz)

! : :.u pozemky (579,00 m2J

7 746,2A

3 903,28

\1649,48
. i:obecn6 hodnota celkom Ll 649,48
'ieobecni hodnota zaokrfhlene 11600,00

Ing. K
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IV. PRILOHY
Geometricki pl6n t. GL-23/2022 na oddelenie pozemkov p.t. 7026/t9, 7026/20 zo dfia

6.1,.2022,vypiacovala Ing. Hana Romantikovd, autorizatne overil In' Karol Bielik dfia 10"2022 a

riradne overila Ing. Drahoslava Kom6rkov6, dfia 28'7'2022 -344

Vypiszkatastranehnutel'nosti,zlistuvlastnictvai. T4g3,k.i.Borsklf Svdt!lv,zodia22'2'2022'
ryworenf cez verejne pristupnli katastrilny port6l - 4A4

Karastr6lna mapa na rrrt por.*ku p.t. 
-1026/L, 

k.ri. Borsklf svdty Jur, zo dfia 27'2'2022'

vyworenlf cez vereine pristupnli - 2A4

UPN-o. 1A4
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Urad geod6zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Wpls z KATASTRA NEHNUTEuNosTi
. .. Senica

- =: BORSKY SVATY.IUN
raasryle yzglnLq Eets_lv svdtf Jur

ensroeuY Wpts z Ltsru
lesf A: MAJETKIvA poDsrATA

Vytvoren6 cez katastr6lny port6l

Ddtum vyhotovenia 22.02.2022
C_asyylrglove{a: i6:02:00

VLASTNiCTVA e. 1493

PARCELY registra "G" evidovan6 na katastr6lnej mape
: : ' :: ne iislo Vymera v m2 Druh pozemku.:

26975 ostatn6 plocha

- . : : .,1u\ivania pozemku:
. - ' )czemok, na ktorom s0 skaly, svahy, rokliny, vymole, vysokd medze s krovim alebo kamenim a ine plochy, ktor6' : _:skytuj(t trvaly rtZitok

- ..:'enie pozemku:
' - )czemok je umiestneny v zastavanom lzemi obce

, . .'-: carcely nevy2iadan6

. 
-: 

- 3, VLASTN\CI A INE OPRAVNENE OSOBY
:: ' :is/o Priezvisko, meno (ndzov), rodnd priezvisko, ddtum narodenia, rodn6 iislo (ee a Spotuvtastnicky podiel

miesfo trual6ho pobytu (sldlo) vlastnika

- : : ::- 
.k 

prdvneho vztahu: Vlastnik

_ 1 Obec Borskf Svitli,Jur, 90879, Borskf Sviitf Jur, SR
ICO : 309401

Sp6sob vyuZ. p. Umiest. pozemku Prdvny vztah Druh ch.n.
37 1

Kfpna zmluva V - 653/98 vz, 96/98
Z6pis geom.pl6nu do KN Z -243ZlOS v2.265/05
K[pna zmluvaY - 472198
Ktpna zmluva V-1006/99
ZAmenni zmluva V-1 026/99
K[pna zmluva V-1007/99
K0pnazmluvaV-93/2000
Z6pis geom.pl. do KN Z -3OZI2OOO

K[ pna zml uv a V -1 844199 -241 00
Rozhodnutie PPLH 2.596/01
ZAmennA zmluva V - 1005/94 vz. 61/95
Zimenn6 zmluva V-144103, v2.16/03
K[pna zmluva Y - 212104 vz. 7 5104
Rozhodnutie Pol'n. 62/s.14l2OSl1- Mik Z - 466104 v2.107t04
Rozhodnutie P ol'n.237 1 ls.,l4l2004.Mik.R.95/04 v2.30/05
Protokol o prechode neh nutel'nosti, Z-326t OS vz.S7 I 05
K[pna zmluva V - 348/05, v2.61/05
K( pna zml uv a Rl-17 7 6 lg2 vz.2il9i
Rozhodnutie Pol'n.46/s.9/2005-Mik.,Z-Sl 5 I 05 vz.7 2105
Rozhodnutie Pol'n.51 2/s.9/2005-Mik.,Z-800/05 v2.99/05
Rohodnutie Pol'n.998/2005, R.255/05 vz.146l0i
K{pna zmluva V-23/06 vz.Z6l06
Kfpna zmluva V.93/06 v2.27t06
Rozhodnutie Pol'n-2245ls.9/200S/06-Mik.,Z-32St06 v2.67/06
Darovacia zmluva V-858/06 vz.1 08/06
Rozhod n utie Pol'n.9 1 /s.1 1 /2006, Z-1 035106 vz. 1 66/0G
Rozhodnutie Pol'n.89/s. 2612007 -Mik., Z-i96t 07 v2.94107
Rozhodnutie Pol'n.498/s.26/2007-Mik., z-746t07 vz.111l07,z6menn6 zmluva v - 2030107 vz.
211107
Ziadost' o z6pis Z-1244t08 v2.137 t}B
K[pna zmluva V-3385/08 zo dfia 2.12.2008 vz.218l0g
Z6menn6 zmluva V.90/09 zo dfia 6.2.2009 v2.35/09

1/1

- -- nadobudnutia

-'- nadobudnutia
-'- nadobudnutia
-:- nadobudnutia
-:- nadobudnutia
-:- nadobudnutia-'- nadobudnutia-'- nadobudnutia
- -- nadobudnutia
- - - nadobudnutia
- '- nadobudnutia
- .- radobudnutia
-'- radobudnutia
- '- radobudnutia
-'- :adobudnutia
-.- :adobudnutia
- - -adobudnutia
- - -adobudnutia
- - -adobudnutia
--- -adobudnutia
- , -adobudnutia
- , -adobudnutia
- - -adobudnutia
- - -:dobudnutia
--- -adobudnutia
-'- -:dobudnutia
-' - -:dobudnutia

- -- - adobudnutia
-' - - adobudnutia
-'- -adobudnutia

--: -ratlvny vfpis 1t4 Udaje platne k: 21.02.2022 18:00



Urad geod6zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Wpts z KATASTRA NEHNUTEENosT1
.: . Sen ica

- =: BORSKY SVATY IUN
: ::.'r re [zemie: Borsklf Svdtf Jur

Vytvoren6 cez katastr6lny portdl

D6tum vyhotovenia
eas vyhotovenia:

22.02.2022

16:07:00

Sp6sob vyui. p. Umiest. pozemku Prdvny vzt'ah Druh ch.n.
37 1

1/1

CNsroEruY WpIS z LISTU VLASTN1cTVA c. 1493
--- j - i: MAJETKOVA ?ODSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastr6lnej mape
: ,'::'n6 iislo Vlrmera v m2 Druh pozemku

-: ', 26975 ostatnd plocha
.: -:a.

. .:: tyuZivania pozemku:
-- ' sozemok, na ktorom si skaly, svahy, rokliny, vymole, vysok6 medze s krovim alebo kamenim a in6 plochy, ktor6- =::skytuj0 trvaly itZitok

. - :::"enie pozemku:
' - Pozemok je umiestneny v zastavanom izemi obce

. ,'-: parcely nevy2iadan6

.: = 3: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOEY
: :' iislo Priezvisko, meno (ndzov), rodnd priezvisko, ddtum narodenia, rodn6 iislo (ee a Spotuvlastnicky podiel

miesto trualdho pobytu (sidlo) vtastnika

, :::s:rik prdvneho vzt'ahu: Vlastnik

- 1 Obec Borskf Sviitli Jur, 90879, Borskf Sviitf Jur, SRICO: 309401
-'- nadobudnutia

-'- nadobudnutia
-:- nadobudnutia
-:-. nadobudnutia-'-t nadobudnutia-'-i nadobudnutia-'- nadobudnutia-'- nadobudnutia-'- nadobudnutia--- nadobudnutia-.- nadobudnutia- - nadobudnutia- - nadobudnutia- - nadobudnutia-'- radobudnutia
- .- radobudnutia- -:radobudnutia- - radobudnutia- - radobudnutia- - radobudnutia
- - .radobudnutia
- - radobudnutia- - radobudnutia
- - radobudnutia
- - radobudnutia- - radobudnutia
- - radobudnutia

- - radobudnutia- - radobudnutia
- - radobudnutia

- : -natlvny vfpis

Kfpna zmluva V - 653/98 vz, 96/98
Zipis geom.pl6nu do KN Z -24g7lOS v2.265/05
Ktpna zmluvaY - 472198
K(pna zmluva V-l006/99
ZAmennA zmluva V-1 026/99
Kripna zmluva V-1 007/99
Krlpna zmluva V - 93/2000
Z6pis geom.pl. do KN Z -302I2OOO
K0 pna zml uv a Y -1 844199 -241 00
Rozhodnutie PPLH 2-596/01
Z6mennd zmluva V - 1005/94 vz. 61/95
Z1menn6 zm luva V -1 441 03, vz.,l 6/03
K[pna zmluvaY - 212104 v2.75104
Rozhod n utie Pol'n. 62/s. 1 4 l2OSl 1 - Mik Z - 466 I 04 vz.1 0Z I O4
Rozhodnutie Pol'n.2371/s.1 4/2004-Mik.R.95/04 v2.30/05
Protokol o prechode nehnutel'nosti, 2-326 t OS v2.57 t 0 S
Kfpna zmluva V - 348/05, v2.61/05
K[ pna zml uv a R1;177 61 92 vz.25l95
Rozhodnutie Pol'n.46/s.9/2005.Mik.,2-5,1 S l0i vz.7 2105
Rozhodnutie Pol'n.51 2/s.9/2005-Mik.,Z-800/05 v2.99/05
Rohodnutie Pol'n.998/2005, R-25S/OS v2.146/05
K[pna zmluva V-23/06 v2.26106
K[pna zmluva V-93/06 v2.27106
Rozhodnutie Pol'n-2245/s.9/200S/06-Mik.,Z-32St06 v2.67 106
Darovacia zmluva V-858/06 vz.1 08/06
Rozhod n utie Pol'n.91 /s. 1 1 /2006, Z-1 O3St06 vz.1 66/06
Rozhodnutie Pol'n.89/s. 2612007 -Mik., 2-596107 vz.94l0l
Rozhodnutie Pol'n.498/s.26/2007-Mik., 2-746107 vz.111t07,z6menn6 zmtuva y - 2030107 vz.
211t07
Ziadost' o zdpis Z-1244108 vz.l3Z 108
K0pna zmluva V-3385/08 zo dia 2.12.2008 vz.28gl0}
ZAmennA zmluva V-90/09 zo dfia 6.2.2009 v2.35/09

1t4 0daje platn6 k: 21.02.2022 18:00



L- dido Priezvisko, meno (ndzov), rodnd priezvisko, ddtum narodenia, rodnd Eisto (eq a Spoluvlastnicky podiel
miesto trual6ho pohytu (sidlo) vlastnika

tC[.: 309401.lil nadobudnutia Ziadosf o z6pis bytov6ho domu 2-2010109v2.201109
Dodatok k delimit6ci i podl' a Z - 27 131 09, vz'l I I 1 O

Kripna zmluva V - 758/10 zo dfia 6.5.2010, vz.1'l0l10
Zdmennl zmluva V - 1057/11 zo dfia 19.9.2011, v2.244111
K0pna zmluva V -'1058/11 zo dfia 19.9.20'll, v2.244111
Nivrh na z6pis vlastnickeho pr6va podl'aZ - 411112,2m.8.129112
Ziadost' o z6pis GP do KN, R - 128112, zm.E.141/|.2
Z6menn6 zmluva V - 1053112 zo dia 31 .7 .2012, 2m.E.256112
Ziadosf podl'a Z - 2798113, 8.2.378113

f mdobudnutia Ziadosf podl'a Z - 1794114,8.2.55'1114
E nadobudnutia Ziadosf podl'a R - 440114,8.2.766114

Ziadost' podl'a R - 447 114, 8.2.777 114
f mdobudnutia Ziadost'podl'a Z - 4020114,6.2.86/15
E mdobudnutia Zmluva o odoplatnej zmene hranic a vfmery pozemkov podl'a V - 520/2015 vklad

povolenf 1 0.04.201 5, 8.2.17912015
TiU mdobudnutia ZAmennA zmluva V -20512015 vklad povoleny 24.04.20'15, E.2.21112015
fil nadobudnutia Darovacia zmtuva V - 3079/2015 vklad povolen! 11.'12.2015,8.2.704120'15
TU nadobudnutia Ziadost' podl'a Z - 17712016, d.z.180l2016
fiU nadobudnutia ZAmenn6 a k[pna zmtuva podl'a V - 566/2016 vklad povoleny 13.04.2016, E.2.233116

TU nadobudnutia Zmluva o odoplatnej zmene hranice medzi pozemkami podl'a V - 882/2016 vklad povolenf
05.05.201 5, e.2.2841 I 6

Tll nadobudnutia Protokol o oprave chyby X-154/2016,8.2.418116
ILl nadobudnutia Kripna zmluva a zriadenie vecn6ho bremena V - 2089/2016 vklad povolen! 27 .07 .20'16,

8.2.454116
TLI nadobudnutia Ziadosf podl'a Z - 1658/20'16, 8.2.559/16
TLI nadobudnutia Rozhodnutie ou-sE-PLo/2016/000465schv.PP0, Z-3929116,8.2.28117
Ta.lnadobudnutia RozhodnutieX-66/2017,it.2.195117
Th{ nadobudnutia Oprava Projektu pozemkovlich riprav Cj.OU-SE-PLO/20171002828 oprava 1,2-238712017,

8.2.396117
Thl nadobudnutia ZAmennA zmluva V-76712018 vklad povoleny 11.06.2018, 8,2.248118
Ttl nadobudnutia Kripna zmluva a Z5mennd zmluva V-28312019 vklad povolenf 29.07.2019' e.2.264119

Rozhodnutie OU-SE-PLO/201 9/001 1 21 /M ik, R.90/201 I, t'.2.2641 1 9

Q nadobudnutia LV:

rEP?{A ZMLUVA V-72I93,ZMENA NAZVU OBCI-V2.69/93,DELlM.PRoT,/DODAT.C,3lZ-1432193-V2.146/93,
EPilA ZTTLUVA Rl-301 6/91 -POL.128193
E.PI{A ZMLUVA Rl-241 0/91 -l 29/93
E.]"PROTOKOL . DODATOK 3
F r.PROT.-PR!L.3_Z-1 432193
EPflA ZM LUVA V433/93-POL.8/93
IfraA zfl LUVA V-788/93-POL.9/94.
zrP6 PODLA G.p.-Z 177 

'IS 
-VZ 127 194 A 129194.

ErrTAclA z-291194
Z - 1190r!r5 - del.protokol c.4/94.
ff+rot - zak.c.'l38/91 Zb.
Z - Zmr95 - del.protokol.

r PROT.Z-1727I96
Z- 131/!16 - zapis vl.prav /geom.p!.30743061-95/96./
E rrrAcNY PROTOKOL z-230197.
E|NA ZMLUVA v-121t97
L-Gf o z6pis do KN 2-3165/98
}r ci6 pol.86/91,1 2/92,1 31 92

4o 4.bj.- 6estn6 prehldsenie podl'a2-1724199

--zt6 
zrntuva V-1806/01 vz210l0'l

Erdcnie 2-223102
Er znrluva V€86/01, v2.132102
ft hrdovy Z-1 927 I 02, v2.285 I 02
Eicia Z-1 558 I 02, vz. 89/03
l e Poln. 4746/s.1 62/2002.Mik, 2-2034102, v2.90/03
l Pof n.98/s.1 43 120031205-1, Z.31 9/03, v2.91 /03

E-r Poln. 2958/s. 1 43 I 2OO3 I 20 5l -1, Z-'l 423 I 03, v2.261 I 03
Eodrutie Pof n.3930/s. 1 43 I 2003 I 205-1, Z-1 80 0/03, v2.344 I 03

o luti e Pol'n. 237ls. 1 4 I 2004 lMik Z - 61 I I 0 4 vz.'l 26 I 0 4

-- : -- ativny vypis 214 Udaje platne k: 21.02.202218:00



.-,:d n utie Pol'n. 324ls. 1 4 I 2OO4tMik Z - Z 51 I 04 vz.1 37 t 0 4
l.a-e- n6 zmluva V - i477tO4VZ.1BSIO4

---l-C; TnnCuv
4r i.:

Vecn6 bremeno podl'a $ 22 a nasl. Z6kona 8.79t1957 Zb. o vfrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizadnf
z6kon) v. spojenis $ 96 ods. 4 zAkona 8.251t20'12 Z.z. o enerpetike a o zmene a doplneni niektoifth z6konov vprospech spolodnosti Z6padoslovensk6 distribudn6,a.s., ldO:gOgetStg, so sidlom dutenova 6, g16 47 Bratistavapodl'a geometrick6ho pl6nu d.36 566 497 - 433t2017 na pozemku s parcelnfm dislom 1667/4 tfkajrice sa
elektroenergetick6hozariadenia -1x22kV VN linka 8.214natraseirefaVelk6Levare-V286dbeiy podl,aZ-
42412018 8.2.104t18

1 Vecn6 bremeno v prospech Belimer Raciola, spol.s.r.o. (lCO:34153047) a manZelov Simka Emila ,nar.11.5.,1956 a
Elenu r'Mateovidovri nar.22.4.1956 povinnost' strpiet' na p.d.263/1 podla GP d.3i 32'170 4 rozvod pitnej vody a vpripade poruchy resp. po5kodenia opravu. Sridasne sa Eielimer Raciola, spot.s.r.o. zavdzule daf pozlmok-do
p6vodn6ho stavu.
Podl'a V-2609 102, vz.9lO3

1 lil*ye y:lvo_v prospech Ministerstvo Vfstavby a regiondlneho rozvoja SR, Prievozsk e 2E., BzS 25, Bratislava
26, ICO:31751067 na,nehnutel'nosti parc.E.1344l69 zaslavan6 plochy o irym"ie 5'18 m2 a bytovf dom so
gupisnfm dislom 753 na parc.6 .1344169 podt'a V - 2053/09 zo dna1o.,tz.z6og, vz.271log1 ZAloZn6 pr6vov_prospech: St6tnyfond rozvoja bfvania, Lamadsk6 cesta d.8,833 04 Bratislava 37, leo: 31 749
542' podl'aV'14l110 zo dia 12.02.2010 na: bytovf dom s0p.dislo 753 na parc.Eislo 1344/69 a pozemok
parc.6islo 1344169 zastavan6 plochy a n5dvoria o vfmere 51gmz,vz.30li0

Vecn6 bremeno_podl'a $ 22 a nasl.Z6fo19-e.]s1]ss] Zb.o vlirobe,rozvode a spotrebe elektriny (elektrizadn!
z6kon)vspojenis$6gods.l0zAkonaE.616t2oo4Z.z.oenergetikeaozmeneniekton/chz6ktnovvprosplch
spolodnosti Z6padoslovenskii distribudld, a.s., ICO:36 361 518, so sidlom dulenova 6,A$ q Bratisiava iodlhgeometrick6ho pl6nu 6.36 566 497 - 42312011 na pozemku s parcelnfm dislom 1586/4 tfkaj6ce sa
elektroenerqe_tick6ho zariadenia 2xl 1OkV vedenie 6.8202 na trase Ri sH Senica . nz naata6ry a d.gg90 na trase
Rz senica - zSR Zohor podl'az - 3569/1 1, zm.E.32l'l2,zmena podl'a R-92/2017, E.z.B9l,l7

Z6lo2n6 pr6vo v prospech Statneho fondu rozvoja bfvania, teo: 31 74g i42, Lamadska cesta 6.g, g33 04
Bratislava 37 podl'a V - 687l14vklad povolenf 'tgi.S.zb'tl nehnutel'nosti parc'.8.4048 zastavan6 ptocha a
n6dvorie o vfmere 828 m2 a stavba - Nrijomnf bytovli dom - 22 bj. so s0pisnfm dislom 790 na pozemku
registra C KN s parcelnfm dislom 404t3, i;.2.346114

z.!1\oz1e.pr6vo v prospech.M.inisterstva dopravy, vyistavby a region6lneho rozvoja Slovenskej republiky,
ICO:30416094, Ndmestie slobody 6, 810 05 Braiisliva 15 [odIa V - 686/14 vklad povoleng 1g.i.20,14 na stavbu .
|ej9m_nf bytovf dom .22 b.i. so stipisnfm dislom 790 na pozemku registra C Ki,l s par"Llnyim 6islom 404/3,
E.2.345114
Vecn6 bremeno'in rem'v prospech s(dasn6ho ako aj kaidodob6ho vlastnika nehnutel'nosti: pozemku registra
C KN parceln6 6islo 256/5, zastavan6 plocha a n6dvoiie o vlimere 'l2B m2, pozemku registra i KN parceln? dislo
256/6, zastavand plocha a n6dvorie o vf mere 1 03 m2 a stavLy - sklad a prev.budova so- sripisnfm Eislom 12g na
pozemku registra C KN s parcelnfm dislom 256/5 spodivajricL v pr5ve uiivania 6asti pozemkoi registra C KN
parceln6 iislo 256/3, zastavani plocha a n6dvorie o vlimere 103m2 a parceln6 dislo i6o/13, zastav'an6 plocha a
n5dvorie o vlfimere 187 m2 v rozsahu vymedzenom Geometrickfm pkihom e. $t'14, a to za 06elom pr6va
prechodu pe5i a prejazdu motorovfmi a nemotorovfmi dopravnfmi prostriedkami z d6vodu 0dr,by a
rekon5trukcie nehnutel'n-osti na pozemkoch registra C KN parcein6 dislo 256t5 a 256/6 v prospech 

-Obec

Borskf svdtliJur, leo:00309401,908 79 Borskf-sviitf .lur dgo podl'a Kripnej zmluvy a zriidenie vecn6ho
bremena podl'a V - 2089/2016 vklad povoleng il.Ol.iOrc, d.2.4b4t16
Vecn6 bremeno spodivajuce v povinnosti vlastnika pozemku registra G KN parceln6 dislo 1667/41, zastavand
plocha a n6dvorie o vlimere 437 m2, (d'alej ten ,nehnutel,nost',) strpiet,:
'existenciu iniinierskych 

9r.e!i - plyn6renskfch zariadeni opr6vnen6ho z vecn6ho bremena, ich ochrannfch a
be'pe&rostnfch p6siem,.0dribu, prev6dzku a rekonitrukcie tfchto zariadeni a to v rozsahu vyzna6enom
podl'a_Geome-t!9k6ho pl6nu dislo 152120'18, riradne overenf Okresnfm iradom Senica, katastidlnym odborom
pod dislom 86212018 a to diel 6islo 1 o vlimere 85 m2 oddlehenyi od pozemku registra i KN parceln6 dislo
1667141, diel Efslo 2 o vfmere 9 m2 oddlenenf pozemku registri C (N parcelne-eisto 14694,'diei 6i=lo 3 o
vtj'mere 4 m2 oddlenenf od pozemku registra C KN parceln6 dislo 146d5
a
'strpiet' prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel opr6vnen6ho z vecn6ho bremena za [6elom ridriby a
opravy p-lyn6renskfch zariaderi, pridom toto oprdvnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzt'ahuje na cel[ d-otxnutrl
nehnutel'nost'v prospech: SPP - distrib(cia, a.s., leo 35910739, Mlynsk6 nivy 441b, g251,1 Biatislava podl,a
Zmluvy o zriadeni vecn6ho bremena v4041t2o1g vklad povolenil 1i!.02.2019,- E.z.git1g

":'rativny vfpis 314 Udaje platne k: 21.02.2022 '18:00



'l Vecn6 bremen6 in personam spodivaj0ce v povinnosti povinn6ho ako vlastnika nehnutel'nosti: pozemok
registra C KN parceln6 6islo 123/4, ostatn6 plocha ovlimere 210m2, pozemok registra C KN parceln6 Eislo
123/5, ostatnd plocha o vfmere 189 m2, pozemok registra C KN parceln6 dislo 123/9, zastavan6 plocha a
n6dvorie o qimere 79 m2, pozemok registra C KN parceln6 Eislo 123/9, zastavan6 plocha a n6dvorie o vfmere
79 m2, pozemok registra C KN parceln6 6islo 1667/27, zastavand plocha a n6dvorie o vlimere 840 m2, pozemok
registra C KN parceln6 dislo 1667141, zastavan6 plocha a n6dvorie o vfmere 475 m2, pozemok registra C KN
parceln6 dislo '1667/4, zastavan6 plocha a n6dvorie o vlimere 2069 m2, pozemok registra C KN parceln6 dislo
'1669/9, zastavan6 plocha a n6dvorie o vlimere 24 m2, pozemok regastra C KN parceln6 dislo 1 669/8, zastavand
plocha a n6dvorie o vfmere 17 m2, pozemok registra C KN parceln6 Eislo 1468411, ostatn6 plocha o vfmere 646
m2, pozemok registra C KN parceln6 dislo 14684/2, ostatnd plocha o vfmere 613 m2 a pozemok registra C KN
parceln6 dislo 14692/2, zastavan6 plocha a nddvorie o vfmere 15 m2 (d'alej len'zat'aiend nehnutel'nost")
strpiet'na dasti zatailenej nehnutel'nosti v rozsahu vyznadenom v Geometrickom plene 6.35/2019,0radne
overenfm Okresnlim Iradom Senica, katastrdlnym odborom pod d. 235/2019 ako koridor vecnfch bremien:
a) zriadenie a uloienie elektroenergetickfch zariadeni,
b) uiivanie, prev6dzkovanie, (dribu, opravy, Ipravy, rekonitrukcie, moderniz6cie a ak6kol'vek in6 stavebn6
(iravy elektroenergeticklich zariadeni'a ich odltranenie, v prospech: Z6padoslovensk6 distribudn6, a.s., leO
36361518, eulenova 6, 81647 Bratislava podl'a Zmluvy o zriadeni vecnfch bremien ev.d.opravnen6ho: 180815.
17 1 320001 I -ZoS -VB, V -1 81 2 I 201 I vkl a d povo I en i 0 4.1 0.20 1 I, E.2.352 I 1 9

re .,:daje:

k parc. c. 185 spol.dvor na LV c. 609.
spol.dvor k parc.c. 152 na LV c.105.
SPOLOCNY DVOR NA 1V.198
PRAVO PRECHODU K VYBUDOVANEJ STUDNE ,CEZ PARCELU C,121114 V LV 2167,PODLA V-1873/96.
Osveddenie podl'az6kona 8.293192Z;b.,par.2, opr6vnen6 drZba od 3.2.2000 na p.6.14'16/3 naz6kladeV-1806/01.

=':zndmka:
3ez z5pisu.

. =: enie: (tdaje v ensn C:innCHY bez uvedenia parcelndho iisla alebo poradovdho iisla vlastnika alebo inej oprivnenei
. . :.. sa t'lkajrt vietkjrch nehnutel'nosti a vietkych vlastnikov a inych oprdvnenlrch os6b na liste vlastnictva.

Udaje platn6 k: 21.02.2022 18:00: L'ny vypis 414



O Urad geod6zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ddtum: 21.2.2022

Parcela registra C,2
Trnavskli > Senica > Borskli Sviityi Jur > k ti. Borskli Svdtyi Jur

1026t1

878

20m

ytla6en6 z aplikdcie Mapovli klient ZBGIS. NepouZitel'n6 na prdvne rjkony (1/2)
eranie a grafick6 zndzornenie je len informatfvne a je rrepouZitelhe na vytldenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky

fiienie hran[c pozemkov a osadenie stavieb na pozemky rn62e vykona{ len odborne sposobild osoba.

65212
376



, - 
-=: jeodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ddtum: 21.2.2A22

-:

- rcfri lrrr
.. _,uL) uut

:- i. rrfv l,rr
.. _.oLy uut

. :'.. a^d plocha a nadvorie

I ='-:< na ktoromle postavena nebytovd buclova oznacend supisnfm cislom

- r 
-' 

-.( ie umiestnenli v zastavanom uzemr obce

- r 
'- 

- { -ie je spolocnou nehnutel'nostou

I : :.v

'/

::' i..--3 Zaznam

'::sio1(1V5051)

'-::luSanr Mikulec,PaedDr.,MPH,Zohorskal63/69,Lozorno,pSC900S5,SR(podiel:

- : :-: - .:. <acie Mapovf klient ZBGIS. Nepou2itel,ne na pravne ukony. (2/Z)
- " :.-':--'=:razorneniejelerrinfornrat[vnea jerrepouiitel'nenavytfcerriehranicpozemkovaosadeniestaviebnapozemky.

:- - --:;11<ov a osadetrie stavieb na pozetnky rno2e vykona{Ien oclborne sposobild osoba.
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Bo6krsviirrJur 0 MrkulsOugan r. Mrkul( xq
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Ps nu kam-e-V-Ao-n a p;sd a j
p-ezeloaf,xalomtash
Reallty Borski, Svety lur
K{hc.tnl 16r. I Ibmky I 2519 h2

rlrbtlkovrna 1/l)210)2 Artrrr/ovrnl l/.1)? tO) I

709t77 G ft

Na predaj pozemok orni p0da
Borski Sviiti Jur
Reatity Borski Sviit'i, .Jur

Orni p6d. I NtZADANill2gz tit2

PubIkovana. 19.01 2022 Aklualizovdrii 21n1202?

155 000 € dtx'

NA PREDAJ - Kr6sny slneini
pozemok v obci Borski sv. Jur tas...
Reality Borski svari Jut

Llr.ariror.mok Iomky I 171q3 m2

Prbllov.nt 0601 )0?7 Aktualizorift 01 02 )02?

264 300 €

Stovebnf pozemok v Borskom MikuldEi o o,,.

O Sorrli M*uiir. Aft*i &k!tdr, d,c. ssr(e
O Porcnol u!.d ddry.2Omn,r

Pre gvolho kliehlo hloddm ltovebni po?emok v mieete Borshi Mikuldl.

50 000 €

nco

-.1
-)



FOTODOKUMENTACIA
na pozemky v obci Borskli Svdtyi Jur, k. u.: Borskyi Svdtyi Jur, okres: Senica

C

I



i Jur, k. 0.: Borskyi Sviity Jur, okres: Senica
FOTODOKUMENTACIA

C

{

\



Znalec: Ing. Katarlna Tvrdd. PhD. iislo posudku: 6 / 2022

V.ZNALECKA DOLOZKA

Znaleck! posudok som vypracovala ako znalkyia zapisand v zoznanle znalcoy, tlrnodnikov

a prekladatel'ov, ktory vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebnictvo (37 07

00), odvetvie Odhad hodnoty nehnutel'nosti (37 09 01), pod evidendnym dislom znalca9l4 699.

Znalecky posudok je v denniku zapisany pod dislom 612022.

Zdrovei vyhlasujem, Ze som si vedom6 nrisledkov vedome nepravdiv6ho znaleck6ho posudku.

Strana 26

il
) Tvrdir, PhD.

ALEC



Z,SK
kolo Vds.-.

t4 826

i sp,:p,ratnEnE[ttiE1
', zAkpna 14El*SZ*. ;
i sunt_ou .r.*..4/. i..€. i

Geometricky' pldn je podklodom no prdvne Ukony, ked tldoje doierojSieho stovu vy'kozu vy'mer srl zhodnd s rldojmi plotny'ch Wpisov z kotostro nehnutelnostf

'l

Vyhotovitel

Geoddzlo Zdhorle Pclcr Gull1ek
Pplk.PliuSla I
909 0l Skolico

www.gz.sk
...meriame svef okolo Vds..,

romancikova@gz.sk
t(.ot 10179251 tct t :oeos s.</r. R2B

Kroj Okres Obec

Trnovskf Senico Borskl Svdll Jur
Koi. drsto Mopovj
uzemie Borskl Svdff Jur I ptonu 146/2021 | ti"t c ZS-XX-16-7

GEOMETRICKY PLAN no oddelenie pozemkov
por.c.1 026/1 9, :/20

Vyhotovil Autorizodne overil tlrodne overil 
lng. Drahoslava KoMARKovA

Dfio: I tueno:

06.01.2022 llng,Hono RomanClkovd
Dllo: 

-J, 
Meno:

to.olffi, r,T+Ftlrg. Korot Bietik 'n"'z g. 01, *gX_Wf zJ//o/z
Nov6 hronice boli v prlrode oznodend

roxormi "o,"r,r"""F"#Fjff.

ru tdL
i'ryN""' s( d. 2rs,/199s

Zdznom podrobndho meronio (merodsky' nddrt) d.

I 502 TL
\.q\Udoje sU uloZend vo v5eobecnej dokumentdcii

t.d. 6.50 - 1997 s;5;v \6 /

Z.z. o
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rNxnz Wurn
Doteroj5[ stov Zmeny Nov! stov
Crslo

Vf mero Dru h

pozem ku
Diel

k
m2

od
po rcely
dlslo

m2
e lslo

po rce ly

Vlmero
Druh

:ozem ku
Vlostn[k,

(ind oprdv. osobo
odreso, (sldlo)

-<
po rcely

PK KN ho m2 dfslo ho m2 kdd

1 193

-t*,r,

1026,/1 2

2

6975

unzs

p

ost.pl.

OV vi tot 2n! re istror
1 026/l

1026,/1 I

1026,/20

c
2

--2

KN

6396

385

194

6975

ost.pl.
37

ost.pl.
37

ost,pl.
J7

DoterajSl

Mikulec DuCon, PoedDr., MPH

Zohorskd C.69
Lozorno

detto

Leqendo: kdd sp1sobu vyuZlvonio 37 Pozemok, no ktorom sd skoly, svohy, rokliny, vlmole, vysokC medze s krovlm olebo komenlm o inC plochy, ...



od:
Odoslan6:
Komu:
K6pia:
Predmet:
Prilohy:

Stav priznaku:

Dobni defi p6n Mgr. SmolSr,

Miroslav Bartos < m.bartos@energiepark.sk>
pondelok 4. aprila 20229:08
sta rosta @ bo rs kysvatyj u r.s k'
Pavol Havran
VeterlT parl< Borskf SviitlT Jur
Projektovf_26 me r_BSJ_S K _2022.pd|

Oznaten6

OBH-M
BOR$${V SVA?,f .!UR

oo$ro oiiR: 1 1 -0t_ 2022

Reg,;nak
ht,,

REFERENT 

- f 
ieuoSur PIiiLOHY

trimto by sme Vds poprosili o stretnutie s Vami na Obecnom (rade ohladom potenciSlneho projetu vlistavby 3 ks
veternlich elektrdrnf vo VaSom katastri.

V prilohe Vdm zasielame strudnri projektovri zdmer.

Projekt sme sa snaZilisituovatdo najd'alejod zastavan6ho Uzemia obce (al<tudlne 2,5 km) a zdroveri ho
minimalizovat' na len 3 ks. Radi by sme v dohl'adnom dase projekt odprezentovali iobecn6mu zastupitel'stvu,
poprlpade ponUkli exl<urziu do ndSho existujrjceho vetern6ho parku, resp. detaily d'allieho postupu m6ieme
dohodnrit' osobne.

Zdkladn6 tidaje:

Podet pld nova nrich veternfch elektrd rni:
Lo ka lita:
2,5 km od zastavan6ho (zemia obce
Prijem do rozpoEtu obce:

Ostatn6 Udaje ndjdete v priloZenom dokumente,

bakujem a ostiivam s pozdravom,

lo{is:osiav liait;;
i.:i^i{*t'i'}i,*:f!:,i,"1( $.ir.(,.

Gog;r:i'ova 18
851 01 Bratislava
{}loven$kii republika

Mobil +a21 (0) 948 tl8l B7B
Mail m,*b_ellAg@gletSispaft.Sk$/eb u^fllry,pnelgteB.clLsK

ai3ks
severo-z6padne od obce - vzdialenost'najblii5ej elektrdrne je cca

30.000 € za navrhovan'ich 3 vetetn,ich elektrdrni roine
Alternatfvne:

300 000 € pri uvedeni do previidzkyjednordzovo vopred
(polovica z predpokladan6ho 20 rodn6ho niijmu) a ndsledne 15.000 €
rodne (druhii polovica ndjmu z predpokladanej 20 rodnej prevddzky)
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PARK BORSKY SVATY TUR
Projektovli zamer

VETERNY

Energiepark s.r.o.

Gogol'ova r8
85r oe Bratislava
www.energiepark.sk

Kontaktnd osoba:
Mgr. Bc. PavolHavran
Mana26r projektu
+4ztg48 t7o 455
e-mail : p.havran @energiepark.sk

Yl
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a
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PREDSTAVENIE FIRMY

Energiepark

Spolotnost' s korefimi v Rakrjsku sa angaiuje od roku 1995 v projektoch v oblasti

obnovitel'n,ich zdrojov energie, ochrany klimy a Zivotn6ho prostredia ako i region6lnej

spoluprdce a rozvoja.

Vtsledkom s0 realizovan6 projekty veterntch elektrdrni, bioplynovej stanice, projekt

vykurovania biomasou ako ivfroba elektrickej energie zfotovoltick'ich elektr6rni, priEom

jednu elektr6refi prev6dzkuje spolotnot' i na Slovensku.

1999, tep15refi na spal'ovanie biomasy

LokSlna vfroba a distrib0cia tepla v meste Bruck/Leitha

Tepeln'i v1i'kon 6 MW

zooo, vfstavba prvej veternej elektr5rne

AktuSlne spolodnost' prevSdzkuje 54

vetern,ich elektrSrni

(:16+ MW)

zoo4, bioplynovd stanica v meste Bruck/Leitha

V,iroba elektrickej energie z bioplynu.

V'iroba a distrib0cia biomet5nu.

zoro, v'istavba fotovoltickej ele ktr5 rn e

na Slovensku (eakany, okres Dunajsk6 Streda)

Prev6dzka viacerfch meniich PV elektr5rniv RakUsku

rT



ENEnPEffio

PRoJEKT VETERNEHO PARKU BORSKY SVATY IUN

. v'fstavba 3 ks veternych elektr6rni

. vzdialenostod zastavan6ho fzemia obce: z-z,5km

o predpokladan6 doba prev6dzky: z5 rokov

. prispevok na 0iet obce: 3o.ooo c roine
Alternativne
3oo ooo€ pri uvedenido prev5dzky jednorSzovo a n5sledne :-5.ooo e rofne



ENEHEffih,

MAPA LOKALITY
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MAPA LOKALITY. DETAIL
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NAVRH SPOLUPRACE S OBCOU

projekt vetern6ho parku sa neobide bez form5lnej podpory obce (zmena rjzemn6ho p15nu,

pro..t ElA, 0zemn6, stavebn6 konanie a pod.), do ktorej katastra plSnovand lokalita

zasahuje. Ztohto d6vodu je zvykom, nie len na Slovensku ale iv zahraniti, podporit' trjto

investiciu ekonomickou ponukou zo strany investora (ekonomickfm stimulom) pre obec,

ktorii sa tak podiela na zisku z predanej elektrickej energie prostrednictvom Zmluvy

o partnerstve.

Rotn,i prispevok na fdet obce od investora zakaldy jednotliv'i stoZiar VE, ktoni bude

v prevddzke a bude umiestnen'i v katastri obce je eo.ooor- EUR rodne podas celej doby

prev6dzky vetern6ho parku.

Zoznam nevyhnutnfch 0konov Pre realiz6ciu proiektu:

ods0hlasenie a podpis Zmlwy o partnerstve medziobcou a investorom

rodn'i orn itologicky monitoring lokality

proces ElA, n6sledne po odpor0iacom stanovisku MZP SR

zapracovanie projektu do 0zemn6ho plSnu obce

0zemn6 a stavebn6 konanie

o realizdcia vfstavby a uvedenie do prevSdzky



ENEIrEffih,

ZDOVODNENIE LOKALITY

Nie kaidd lokalita je je automaticky vhodnS pre umiestnenie veterndho parku. Pri

p15novanije d6leZite zhodnotit' viace16 zdkladn6 krit6ria a ai po ich postdenije zmyslupln6

zadaf s prlpravn,imi projektov,imi prdcami. Uzemie, na ktorom je projekt pl5novanf tieto

z6kladn6 predpoklady splfia.

Vietor

podmienkou uskutoEnenia investiin6ho zdmeru je celkov6 hospoddrnost' projektu. T5 je

predovletk,im zaloien5 na dostatotnej nichlosti vetra po prevaZn0 dast' roku. PredbeZn6

mera n ia potvrd i li dostatotn'i vetern'i potenci6 I loka lity.

Chrdnen6 0zremia, obyvatel'stvo, fauna a fl6ra

pre v'istavbu vetern6ho parku je potrebn6 vyl0dit' chr6nen6 Ozemia ako n5rodn6 parky,

CHKO, chr5nen6 vtildie rjzemia a pod. Park je v zdsade re6lne umiestnit' len

v pol'nohospodSrsky vyu2ivanej oblasti, pridom je nutn6 zohladnit' i lok6lne ochrann6

pdsma ako biokoridory, migraEn6 trasy vtdctva a pod. Zilber pol'nohospod5rskej p6dy je

v prlpade veternej elektr5rne minimdlny.

V5etky vplyvy na obyvatel'stvo, faunu, fl6ru a ich pos0denie bud0 dokumentovan6

v odborn,ich 5t0di6ch predovBetk,im v StUdii posudzovania vplyvu na Zivotn6 prostredie

(ErA).

Technicko-pr6vne predPokladY

KaZdd vetern5 elektrSreh musi byt' vzdialenS od ob,ivan6ho objektu aspofi r km.

Elektr6rne navzdjom muia mat' rozostup min.5oo m. Pre vetern'i park je preto potrebn6

ndjsd vhodnrj lokalitu, ktord spiila uveden6 podmienky a z6rovefi bude pozemkovo-

vlastn [cky vysporiadatel'n6'

pre 0spe5n0 realiz6ciu kazd6ho vetern6ho parku je potrebn6 vyhodnotit' iviace16

technick6 parametre, konkr6tne pripojitel'nost' do distribudnej a rozvodnej siete, vplyvy na

r6diokomunikadn6 a radarov6 zariadenia operuj0ce v danej lokalite a pod'
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