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Z á p i s n i c a 

 

Z tridsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 15. 08. 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. Ľubica Uhrová,  Mgr. Zuzana Obernauerová,  Marta Hromkovičová.  

Ospravedlnení: Dušan Hudec, Mgr. Branislav Baláž, Bc. Iveta Kollárová, Peter Vlk 

Ďalej prítomní:   

− hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

− hlavná účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová  

− zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

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

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

poslancov, ospravedlnili sa Dušan Hudec, Mgr. Branislav Baláž, Bc. Iveta Kollárová, Peter Vlk. 

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zapisovateľkou bude Martina Sýkorová. Prítomná je 

aj účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová.  

OZ prijalo uznesenie:  

                          

Uznesenie č. 476/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 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 

4. Zmena rozpočtu č. 4/2022 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za 1.polrok 2022 

6. Zrušenie uznesenia č. 240/2020  

7. Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata  

8. Pošta :  

-  Žiadosť o predbežné stanovisko k stavebnému zámeru - Roman Röth   

9. Rôzne  

10. Záver 
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 Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Zástupca starostu navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Mgr. Jozefa 

Baláža. OZ prijalo uznesenie:  

                          

Uznesenie č. 477/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Mgr. Jozefa Baláža.   

 

Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Zástupca starostu navrhol za  overovateľov zápisnice Martu Hromkovičovú a Mgr. Ľubicu 

Uhrovú. OZ prijalo uznesenie:  
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Uznesenie č. 478/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

schvaľuje 

 

za overovateľov zápisnice Martu Hromkovičovú a Mgr. Ľubicu Uhrovú.        

Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

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

zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

Zástupca starostu informoval, že kontrola plnenia uznesení bola vykonaná dňa 09. augusta 2022.  

 

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

a 123/1 – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure žiadalo Obecný úrad, aby v prípade, že sa vlastníci 

dotknutých pozemkov nevyjadria do 30.9.2020, podá obec návrh na vyvlastňovacie konanie. 

Prebehlo viacero stretnutí, na ktorých prišlo k dohode, ale nakoľko obec momentálne nemá 

finančné prostriedky na uskutočnenie takejto dohody, nie je možné toto uznesenie splniť.   

 

Uznesenie č. 464/2022 – 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 

4. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné 

obdobie rokov 2022 – 2026 

5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh a stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022 

7. Pošta :  

-  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Machata  

8. Rôzne  

9. Záver 
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Uznesenie č. 465/2022 - Schválenie členov návrhovej komisie                        

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

komisie Mgr. Ľubicu Uhrovú a Martu Hromkovičovú. 

 

Uznesenie č. 466/2022 - Schválenie overovateľov zápisnice    

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

Branislava Baláža a Mgr. Zuzanu Obernauerovú.       

 

Uznesenie č. 467/2022 - 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 zostáva uznesenie č. 240/2020.    

                                                                                               

Uznesenie č. 468/2022 – Schválenie počtu poslancov - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur určilo v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 

– 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur : 9.   

 

Uznesenie č. 469/2022 –  Schválenie úväzku starostu - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie : 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Borský Svätý Jur takto: plný pracovný 

úväzok.  

 

Uznesenie č. 470/2022 –  Určenie volebného obvodu - splnené  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur určilo v súlade s § 166 ods. 2 zák. SNR č. 180/2014 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 jeden volebný obvod.  

                                                                                            

Uznesenie č. 471/2022 –  Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 472/2022 –  Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo použitie prebytku v sume  37 969,67 EUR 

, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%. Zostatok finančných operácií v sume 

14 424, 91 EUR navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu. Záverečný účet bol vyvesený 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 4.7.2022 a zvesený bol 19.7.2022.  

 

Uznesenie č. 473/2022 -  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu -splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie predložené stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok 2021. 
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Uznesenie č. 474/2022 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 

polrok 2022 

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

činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 4.7.2022 a zvesený bol 19.7.2022.  

 

Uznesenie č. 475/2022 - Pošta :  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef 

Machata – v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zámer odpredaja časti pozemku :  

- parc. registra C-KN č.1026/1 v k. ú. Borský Svätý Jur  – ostatná plocha vo výmere 26975 m2 a to 

diel č.10 vo výmere 10 m2  za cenu 43,43 EUR/m2  , čo predstavuje celkovú sumu 434, 30 EUR, 

ďalej  diel č.11 vo výmere 8 m2 za cenu 43,43 EUR/m2, čo predstavuje celkovú sumu 347,44 EUR, 

celkom 18 m2  za cenu 781,74 EUR,          a  

- parc. registra E-KN č.1019/1 v k. ú. Borský Svätý Jur - ostatná plocha vo výmere 4406 m2 a to 

diel č.9 vo výmere 27 m2 za cenu 40,09 EUR/m2 , čo predstavuje celkovú sumu 1 082,43 EUR, 

celková suma za všetky pozemky je 1 864,17 EUR.  

Všetky pozemky sú vo vlastníctve Obce Borský Svätý Jur, podľa geometrického plánu č.19/2019, 

vypracovaného Tomášom Holičom - GEOTime, úradne overeného Okresným úradom Senica, 

katastrálny odbor pod č. 401/2019 dňa 17.05.2019, žiadateľovi Jozefovi Machatovi a manželke 

Ružene Machatovej, bytom 908 79 Borský Svätý Jur č. 423. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle 

zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods.8, písm. e). Dôvod  hodný 

osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť tohto pozemku  žiadateľ využíva ako dvor, nachádza sa 

vo vnútri oplotenia jeho rodinného domu, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemkov nie je 

predpoklad, že by o dotknuté pozemky mal záujem iný záujemca a obec tieto pozemky nevyužíva 

a nebude využívať pre svoje potreby. Geometrický plán č.19/2019 je súčasťou predmetného 

uznesenia. Zámer previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 4.7.2022 a zvesený bol dňa 19.7.2022.  

K zámeru neboli obdržané žiadne pripomienky.  

Z kontroly prijatých uznesení zástupca starostu dal hlasovať o prijatí uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 479/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 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 zostávajú uznesenia 

č. 240/2020 a č.475/2022.  
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 Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                              

 

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

zastupiteľstva 

Zástupca starostu informoval, že neevidujeme žiadne dopyty obyvateľov.   

 

 

Bod č. 4 - Zmena rozpočtu č. 4/2022 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene 

rozpočtu č. 4/2022 

Zástupca starostu informoval, že zmena rozpočtu č.4/2022 bola prerokovaná na pracovnej 

porade poslancov, dnes bola doručená úpravu rozpočtu poslancom. Zástupca starostu požiadal 

hlavného kontrolóra obce, aby informoval o jeho stanovisku k návrhu na úpravu rozpočtu 

k rozpočtovým opatreniam č.4/2022.  Hlavný kontrolór v krátkosti informoval, k bežným  

výdavkom prišla požiadavka na úhradu projektu pre školu výučba nemčiny vo výške 15 000 €,  

budú sa presúvať finančné prostriedky z rezervného fondu na havarijný stav kanalizácie pre 

školu, ZŠ s MŠ navýšenie na 3% od 1.7.2022 na tarifné platy. Hlavný kontrolór odporúča 

poslancom predkladanú  zmenu rozpočtu č.4/2022 schváliť tak , ako je uvedené v návrhu. 

Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

      

    OZ prijalo uznesenie:  

 

 

 

                                                      Uznesenie č. 480/2022 

                  z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 - Zmena rozpočtu č. 4/2022 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene 

rozpočtu č. 4/2022 

 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie     

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur  k návrhu na úpravu rozpočtu                    

k rozpočtovým opatreniam č. 4/2022. 
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 Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

                                                                                 

Bod č. 4 – Zmena rozpočtu č. 4/2022 

Zástupca starostu informoval, že zmena rozpočtu č.4/2022 bola prerokovaná na pracovnej porade 

poslancov. Zmena rozpočtu č.4/2022 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.      

 

OZ prijalo uznesenie:  

    

Uznesenie č. 481/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 - Zmena rozpočtu č. 4/2022  

 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje      

Zmenu rozpočtu č.4/2022. 

 

                                                                                               

Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                                                                                            

 

Bod č. 5 – Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za 1. polrok 2022 

Zástupca starostu požiadal hlavného kontrolóra o prezentovanie jeho správy o výsledkoch kontrol  

za 1. polrok 2022. Hlavný kontrolór v krátkosti informoval a zhrnul, že sa mu podarilo ukončiť 

jednu kontrolu a to Štatút obce, a z pätnástich kontrolných zistení v Štatúte obce nebolo osem 
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kontrolných zistení nebolo v súlade so zmenou zákona. Predmetná správa tvorí prílohu č.3 tejto 

zápisnice.    

OZ prijalo uznesenie:  

Uznesenie č. 482/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 – Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za 1. polrok 2022 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie      

                            Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za 1.polrok 2022 

                                                                                       

 Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

K bodu Zmena rozpočtu č. 4/2022 – použitie prostriedkov rezervného fondu  

Zástupca starostu informoval, že v rámci zmeny rozpočtu č.4/2022 treba schváliť osobitné 

uznesenie na čerpanie sumy  10 000 € z rezervného fondu na haváriu odpadu a kanalizácie pre ZŠ.   

 

OZ prijalo uznesenie:  

Uznesenie č. 483/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu Zmena rozpočtu č. 4/2022 – použitie prostriedkov rezervného fondu  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje       
 

v súlade s  § 10 ods. 8 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu na 

bežné výdavky, a to na odstránenie havarijného stavu majetku obce, konkrétne na odstránenie 

havarijného stavu odpadu a kanalizácie v ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur vo výške 10 000 Eur.     
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 Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                      

 

Bod č. 6 – Zrušenie uznesenia č. 240/2020  

Zástupca starostu informoval, že Uznesenie č.240/2022 nebolo splnené v rámci doby určenej, teraz 

nespĺňa účel, na základe toho bude zrušené.   

 

OZ prijalo uznesenie:  

Uznesenie č. 484/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 – Zrušenie uznesenia č. 240/2020  

 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

ruší       

Uznesenie č. 240/2020 zo dňa 21.09.2020 z dôvodu nesplnenia lehoty v zmysle uznesenia 

týkajúceho sa pozemkov parcely č.121 a č.123, ktoré bolo schválené v nasledovnom znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  ž i a d a  Obecný úrad, aby v prípade, že sa 

vlastníci dotknutých pozemkov nevyjadria do 30.9.2020, podá obec návrh na vyvlastňovacie 

konanie. 

                                                                                       

Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      
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Bod č. 7 – Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata  

Zástupca starostu informoval, že na schválenie odpredaja pozemku musí byť kvórum poslancov  

šesť, a dnes je poslancov len päť, preto navrhuje prijať uznesenie, že schválenie odpredaja 

pozemku sa presúva na ďalšie rokovanie OZ.  

 

OZ prijalo uznesenie:  

Uznesenie č. 485/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7 – Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata  

Zástupca starostu informoval, že uznesenie sa musí presunúť do ďalšieho rokovania Obecného 

zastupiteľstva, nakoľko na predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa musí byť kvórum 

poslancov 6 a prítomných poslancov je len 5.  

 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

presunutie bodu č.7 dnešného rokovania Schválenie odpredaja časti pozemku - Jozef Machata  

na ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

                                                                                       

Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

Zástupca starostu informoval, že ďalším bodom programu je Pošta - Žiadosť p. Romana Rötha o 

predbežné stanovisko k stavebnému zámeru, táto žiadosť bola prejednaná na pracovnej porade 

a dospeli sme k záveru, že žiadosť nekorešponduje so súčasným územným plánom, preto žiadosti 

nemôžme vyhovieť, zámer nemôžme momentálne podporiť, bude sa riešiť so žiadateľom 

individuálne. P. Röth chcel byť prítomný, čakalo sa, kým príde.  

Občan E. Rozbora sa pýtal, o aký konkrétny zámer sa jedná. Zástupca starostu odpovedal, že sa 

jedná o zámer „ Ekologická farma výhradne pre súkromné účely“, chovanie koní a pestovanie 

plodín, výstavba budov.  
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Zástupca starostu informoval o činnosti od posledného obecného zastupiteľstva za júl- august:   

 

1. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Janou Pittelovou, obchodnou zástupkyňou spol. 

CITRÓN – inteligentná energia z dôvodu optimalizácie energie v obci.  

2. Bolo vykonané pracovné stretnutie s lesným hospodárom Ing. Jurajom Galbavým ohľadom 

obhliadky pozemkov obecných lesov, v novej lokalite, ktorá sa vychádzala, bol zistený úhyn  

stromčekov počas suchých mesiacov, je to vyčíslené na 40%, bude sa musieť vyčistiť od inváznych  

burín a následne sa vyčísli škoda.        

3. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Luciou Mackovičovou, konateľkou spoločnosti 

SOLUBET, s.r.o., ohľadom dodatku č. 8 poistnej zmluve Biznis Plus – poistenie majetku 

a zodpovednosti za škodu č. PZ8093013162 od poisťovne ČSOB poisťovňa, a .s., bola jedna 

poistná udalosť počas kosenia, je už vyriešená.  

4. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Ľubomírom Plankom zo spoločného stavebného úradu 

v Senici, ohľadom zahájenia stavby rodinného domu Kotrbanec a Masaryková. Bola vykonaná 

obhliadka kameninového  plota a bazénu v chatovej osade na Tomkoch. Bola vykonaná kolaudácia 

chaty Kataríny Besedovej.  

5. Úradom verejného obstarávania v Bratislave, bolo zahájené správne konanie ohľadom k 

výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 6531, 7160-6000/2021-OD/9 

zo 16. 5. 2022 vo veci kontroly postupu verejného obstarávateľa Obce Borský Svätý Jur, Borský 

Svätý Jur 690, po uzavretí zmluvy, výsledkom ktorého bolo uzavretie Zmluvy o poskytovaní 

služieb z 29. 6. 2009 so spoločnosťou ND - A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur 820, 908 79 

Borský Svätý Jur, IČO: 44 745 991. 

6. Bolo vykonané 1. pracovné stretnutia s zástupcami spoločenstva Urbár, kúria a inškripcia.  

7. Bolo vykonané pracovné stretnutie s p. Čermákom z OZ Hliník BSJ, ohľadom úpravy okolia 

artézskej studničky pri jazierku Hliník a čistenia okolia jazierka.  

8. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Jurajom LOPATNÍKOM ohľadom jeho sťažnosti na 

prevádzkovateľa pohostinstva na Majeri. Bolo vykonané pracovné stretnutie s prevádzkovateľom 

pohostinstva Jurajom Cellárym, ohľadom sťažnosti p. Lopatníka. Týkalo sa rušenia nočného 

kľudu a púšťanie ohňostrojov. Oznámil p. Cellárymu, že v prípade opakovania sťažností pristúpi 

na redukciu otváracích hodín. Prišla ďalšia sťažnosť od p. Mateoviča na rušenie nočného kľudu 

pri hostinci Na Majeri. Poslankyňa Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že sa už o tretiu sťažnosť, 

treba uvedené striktne riešiť. Zástupca starostu sa vyjadril, že opätovne predvolá na úrad p. 

Celláryho a pristúpi obec k redukcii otváracích hodín.  

9. Bolo vykonané pracovné stretnutie s organizátormi „Behu Jurským parkom“. Aktívna účasť na 

organizovaní uvedeného podujatia. Odovzdávanie medailí a cien najlepším bežcom. Bola zmena 

trate, nakoľko dopravný inšpektorát žiadala projekt a ďalšie podklady k Behu JP, a pre krátkosť  

času nebolo možné vyhovieť, preto sa zmenila trasa, ktorá viacerým vyhovovala , vyjadrili bežci 

spokojnosť, do budúcna sa vyhneme zbytočným komplikáciám s inštitúciami.  

10. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Zoltánom KRALINOM, stavbyvedúci tímu výstavby 

Telekom sietí Západ, ohľadom dokončenia reklamovaných prác vykonaných na obecnej 

infraštruktúre po rozkopávke pre optický kábel, ktorý uviedol , že reklamácie firmy vykonali, 

zástupca starostu si prejde osobne po číslach domov v obci a uvedené skontroluje, ak to bude 

v poriadku zaháji sa ďalšie konanie, ak nie, bude sa opätovne riešiť.    

11. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Jozefom Mateovičom k jeho žiadosti o vyriešenie 

nočného kľudu z pohostinstva „Na Majeri“.  

12. Účasť na Poľovníckej zábave, na oslave v DSS Borský Svätý Jur  
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13. Dňa 27. 07. 2022 bola obci od OÚ Senica odovzdaná nová automatická siréna.  

14. Účasť na dvoch výsluchoch na OKP OR PZ v Senici ohľadom Hasičskej zbrojnice a predaja 

dreva v obci.  

15. Účasť na školení na OÚ v Senici k voľbám do obecnej samosprávy a VÚC. 

16. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Antonom Šipoldom, firma Elason ohľadom nastavenia 

úspory elektrického osvetlenia v obci, bolo vypnuté osvetlenie na IBV pri ihrisku. 

17. Začala sa oprava výtlkov v obci aj na osách Tomky a Húšky.cca na 80% je to hotové, ešte 

prídu dve autá, cenovo to vyšlo cca 14 000 €. Poslankyňa Mgr. Zuzana vyslovila spokojnosť 

s vykonanými výtlkmi v obci, je to pekne urobené , zaliate, rovné a urobené sú väčšie plochy.   

 

Bod č. 8 – Pošta : Žiadosť o predbežné stanovisko k stavebnému zámeru - Roman Röth   

Žiadateľ p. R. Röth sa prihlásil o slovo, predstavil svojho známeho p. Valka, žiadal najprv 

o vyjadrenie Obecné zastupiteľstvo, následne môže on zodpovedať prípadné otázky. Zástupca 

starostu sa vyjadril, že o danej žiadosti rokovali s poslancami na pracovnej porade, uvedené sme 

dali aj na posúdenie stavebnému úradu, a dospeli k záveru, ako je uvedená žiadosť predložená, 

nemôže byť schválená, nakoľko v celistvosti nekorešponduje s našim územným plánom.   

P. Röth reagoval, že sa jedná o jednoduché stavby, na súkromné nekomerčné účely, pestovanie 

plodín, ovocia, zeleniny a chov koní a malých zvierat. Poslankyňa Mgr. Z. Obernauerová sa 

vyjadrila, že v územnom pláne nebol zahrnutý takýto zámer na farmu, niežeby poslanci nechceli, 

ale nemôžu sa tam postaviť budovy , ktoré nie sú schválené územným plánom. P. Röth sa vyjadril, 

že by sa jednalo o kontajnerový štýl budovy, zázemie pre uskladnenie plodín. Poslankyňa M. 

Hromkovičová reagovala, že pozemok nie je na tento účel určený, treba si dať návrh na ďalšie 

zmeny a doplnky územného plánu, čo sa týka stavieb. Zástupca starostu reagoval, že môžeme 

povoliť oplotenie, studňu, el. prípojku, takto obec postupuje štandardne, posunuli sme na 

posúdenie stavebnému úradu. P. Röth  reagoval, že v Senici na stavebnom úrade mu pracovník 

odporučil, obrátiť sa na CHKO, aby sa vyjadrili k oploteniu, jedná sa o jednoduché oplotenie 

agátové koly,  a pracovník SU sa vyjadril, že to podlieha ohláseniu drobnej stavby a odsúhlasuje 

sa na Obecnom úrade, čaká na vyjadrenie z CHKO, následne môže odstúpiť na úrad, účelom je 

chránenie zvierat proti úteku. Občan p. Valko sa vyjadril, že keď sa chovajú kone na vlastnom 

pozemku, musia byť pre ne prístrešky, stavby by boli na súkromnom pozemku. Poslankyňa M. 

Hromkovičová reagovala, že vo všeobecnosti to nie možné, budovy v takom rozsahu ako boli 

predložené, nakoľko by sme porušili legislatívu a územný plán obce, vieme sa dohodnúť na menšie  

drobné stavby, studňu, prípojku príp. si dať žiadosť do ďalších zmien a doplnkov . P.Röth sa pýtal, 

kedy časovo by sa robili ďalšie zmeny a doplnky. Poslankyňa M. Hromkovičová odpovedala, že 

v štandardnom režime raz za štyri roky, ale môže si žiadateľ podať súkromne, a bude sa riešiť len 

podaná vec - zámer, teraz obec čaká na dokončenie Zmien a doplnkov, treba potom osloviť všetky 

dotknuté inštitúcie. P. Röth sa pýtal, či sa dá jeho žiadosť ešte začleniť do prebiehajúcich Zmien  

a doplnkov, a dostal odpoveď od poslancov, že to už nie je možné. Zástupca starostu reagoval, že  

je to vo finále, čaká sa na vyjadrenia inštitúcií, následne sa skoriguje a bude sa schvaľovať,  vieme 

schváliť studňu, oplotenie, prípojku, drobnú stavbu v rámci zákona. P. Röth sa dotazoval na 

ohlásenie prístreškov.   Reagoval hlavný kontrolór obce, že prístrešok musí mať pevné spojenie so 

zemou, a tam je iný proces, ale ak by žiadateľ chcel 10 stavieb, pravdepodobne by to neprešlo. 

Poslanci zhrnuli, že vedia odsúhlasiť menšie stavby, ale nie desať, ak tam bude prístrešok pre kone 

a na seno, nebude to problém , ak to bude do 25 m2.  P. Röth doplnil, že by sa jednalo o súkromný 

oddychový štýl stavieb, jeho účelom je, aby stavby boli malé, ekologicky zapadli do prírodného 

rázu krajiny, boli by obložené drevom. Zástupca starostu sa pýtal občana, či posielal žiadosť na 
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CHKO ohľadne oplotenia alebo aj ohľadne stavieb. Občan odpovedal, že si dával žiadosť len 

k oploteniu, riaditeľ CHKO sa zatiaľ nevyjadril, bol na dovolenke. Poslanci navrhli, podať  celý 

zámer do Zmien a doplnkov a následne by obdržal vyjadrenie, či do budúcna by bol možný  

predmetný zámer výstavby.     

  

OZ prijalo uznesenie:  

 

Uznesenie č. 486/2022 

z 37. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 15. 08. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8 – Pošta :  Žiadosť o predbežné stanovisko k stavebnému zámeru –  

Roman Röth   

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

neschvaľuje 

 

predbežný stavebný zámer, ktorým je realizácia „ Vybudovania ekologickej farmy výhradne na 

súkromné účely“, od žiadateľa Romana Rötha, trvale bytom Fedákova 1846/40, 841 02 Bratislava, 

vlastníka pozemkov parciel registra „ C “ č.17849 - trvalý trávny porast o výmere 9313 m2, parcely 

č.17850 - ostatná plocha o výmere 2937 m2, parcely č. 17851 – orná pôda o výmere 25006 m2, 

parcely č.17852 – trvalý trávny porast o výmere 6930 m2 , nakoľko nie je v súlade s terajším 

Územným plánom obce Borský Svätý Jur.   

                                                                                       

Hlasovanie:    

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

Obernauerová, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Bc. Iveta Kollárová, Dušan Hudec, Peter Vlk,  Mgr. 

Branislav Baláž 

Nehlasovali: 0  

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

Zástupca starostu otvoril bod Rôzne. O slovo sa nikto neprihlásil.   

 

Predmetná zápisnica nie je doslovným prepisom rokovania OZ.  

 

Zástupca starostu obce Mgr. Juraj Smolár poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 18:50 hod..      

 

Zapísala: Martina Sýkorová    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                                    Mgr. Juraj Smolár   

                                     zástupca starostu obce  

 

 

 

 

Marta Hromkovičová                                   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Mgr. Ľubica Uhrová                              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
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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 15. augusta 2022 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

Mgr. Juraj Smol6r - zdsttpca starostu obce

Mgr. Branislav Bal5Z

Mgr. Jozef Bal51.

Marta Hromkovidovri

Du5an Hudec

Mgr . Zuzana Ob ernauerov6

Mgr. Iiubica Uhrov6

Peter Vlk

Bc. Iveta KollSrov6

Mgr. Rastislav Droppa - hlavny kontrol6r obce

Martina Sykorovri - zapisovatel'ka

Dc. ilrir.'r. Fa-i\ao *o,*{

Hostia:

Meno a priezvisko Podpis Meno a priezvisko Podpis

frr  

funi*rVq(fiI/4' .

.ha* ptfit{ . .n
{ Ury..1.1,...!..".aW&*.. .a;;,2**



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

292017 vrátené príjmy z min. rokov 0 0 0 4 527 4 527 0

111003 výnos dane 584 134 584 134 584 134 584 134 609 520 25 386

212001 vydobyté nerasty 0 0 0 0 1 800 1 800

0

Bežné príjmy spolu: 584 134 584 134 584 134 588 661 615 847 27 186

Kapitálové príjmy 

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

0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

453 000 Rezervný fond  škola havária 0 0 0 10 000 10 000

0 87 317 87 317 87 317 97 317 10 000

Borský Svätý Jur, 8.8.2022  

finančné príjmy spolu

zmena rozpočtu č.4/2022

kapitálové príjmy spolu



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

v € v € v € v € v € v € 

01. 1.1.0 obecny úrad 0

124 000 124 000 130 400 135 955

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

642 002 transfér  ČK 0 0 400 400 0 0

611,62 mzdy, odvody  dodatok ku kolektívnej zmluve 124 000 124 000 124 000 129 555 0 0

04.5.1.0   cestná doprava 0 10 100 30 500 30 500 0

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

637005 pasport -  dopravné značenie 0 0 10 500 10 500 0

3 000 3 000 5 800 5 800 0

635006   kotol, plávačka  byt. dom č. 790, 753 3 000 3 000 5 800 5 800 0

8 000 8 000 25 000 14 000 0

635006 údržba objektov -   výrub stromov 8 000 8 000 25 000 14 000 0

0 0 8 500 8 500 0

642002 transfér pre dob.hasičov 0 0 500 500 0

635006 kúrenie 8 000 8 000 0

0 0 5 300 5 300 0

0 0 300 300 0

0 0 5 000 5 000 0

0 5 000 5 000 15 714 15 714

642014 transfér pre DFS Juránek 0 0 5 000 5 000 0

642014 transfér pre AK 3 000 3 000

637 004 projekt škola nemčina 0 0 0 0 15 714 15 714

Bežné výdavky spolu: 135 000 145 100 210 500 205 055 15 714 15 714

642002        transfér pre FK

09.1.1.1    školstvo

637001        transfér pre STS

zmena rozpočtu č.   4/ 2022

06.6.0.0   bývanie

06.2.0.0  verejná zeleň

03.2.0.0    požiarna ochrana

08.1.0.0   športové služby



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

05.1.0.0  dpadové hospodársto 0 0 17 500 17 500 0 0

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

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

06.6.0.0 0 4 000 4 000 0 0

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

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

08.2.0.0 kultúra 0 0 4 000 4 000 0 0

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

0 0 0

0 0

0 0 0 0

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

Základná škola s matersku školou

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

ZŠ BT zo ŠR prenesené kompetencie  - normatívne

ZŠ prenesené kompetencie  - nenormatívne

0

Šk. zariad. MŠ, ŠK, ŠJ

  MŠ 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0

  ŠK  na zájmovú činnosť detí 26 000 26 000 28 000 28 000 28 000 0

  ŠJ - vybavenie kuchyne, údržba 74 000 74 000 78 000 78 000 78 000 0

spolufinancovanie na  opravu  telocvične 0 0 1 000 1 000 1 000 0

navyšenie tarifných platov 0 0 0 0 2 863 2 863

Pokrytie miezd 200 5 632 5 632 0

havária -  kanalizácia a odpad  0 0 10 000 10 000

Spolu 180 000 180 000 187 000 192 632 202 632 12 863

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

215 500 215 500 222 500 228 132 238 132 12 863

Spolu

Spolu

bývanie

sumár



stanOvisko hlavndho kontro16ra obce Borsk′ Sv:itチ Jur k nivrhu na upravu rozpoこ tu

rOzpOこtovy11l opatrenfnlこ .4/2022

V‐ s`lade s ustanovenim§ 18f ods.l Pisln.c)zikonaこ 369/1990 Zb.o obecnom z五 adelll v zneni neskorζたh zmien a

dOplnkOv,predkladiln Obecn`Inu zastupiterstvLl v BO∬ kOIn Svatom Jure,stanovisko k lllvrhu 2.zlneny rozpoこ tu obec

Borskフ Svttj Jur na rok 2022.Obec v sttlade s ustanovettm§ 14 ods.2,pism.b),c)ad)z`konaこ 583/2004Z.z.

O rOZpOこ tOV′Ch praⅥ dl`ふ &emnei SamOつ rdVy a C Zmene a dOp11■eni niektO″ Cll ZよOntt V Znenf neSbrこ iCh

predpiso、 pttdldadd nasledovny nivTh zmeny Ю zpoこ如 .

PredO】 ellフ niVTh bOl pOSttdenフ :

1.zЫ'adiska metOdckej sp五 v■Ost_p■ dloをenフ niⅥh na ipraⅦ  Юzpoこmこ4/2022 je v pttmovej晰

"davkoveiこasti spracOva11′ v smade s platnou leJslativou z6konaこ 5832004Z.z.o Юzpoこtovテch praⅥd6ch`zemnei samosp通 vy

v zneni neskorttch predpisov.Nivrh na ttpravu rozpoこ 祖ё.″2022 ie predlo】 enフ vこleneni v smade s§ 10z6kona

こ583/2004Z.z.o Юzpoこtov′ch pravldlたh`zenlnei samosprdvy.

2.Z vecn6ho hl'adiska

塾墨壼撃≦迪戦 ―Zmeny s`v celkovej v′ ζke 27 18Q―C,nalednodivフ ch poloZkich nasledovne:
‐111003vフ nos dane― pttem 25 386,く ,

…212 001 vydobyt6 nerttty一 pttem 1 800,く ,

二重曇豊コ国L退撃:‐ ZIIleny stt v celkovei vチ ζke 15 714く,na iednotlivチch p010Й k`ch nasledovne:

o9.1二.l SkolstvQ― navフζenie celkom o 15 714,{.
-637 004 proiekttikola,nemcl1la― navyζenie Wdavkov o 15 714,― C.V rozpo逢e na rok 2022 nebolitieわ

prosttedky rozpoこ tov祖 6.

:墜[攣[壼:菫]堅:雲:画〔趣軍:==」:塾:型璽口璽聾I

基こpit壼OV`菫Zd:聟盛撃
=■

』量■璽菫堅軍
F塾墜ユこ里嚢Ц2■二重壁:prlem v celkovej vttke 10 000,― C
-453 000 RezerⅥ けおnd― pxsun finanこ nテch pЮ striedkovvo w首 ke 10 000,4 na opraⅦ havariin`ho stavtl

kanalizicie v ζkole.

Fin塁聖こユ豊91四
=重

」L二型漁菫理菫ユ_二l≧望二聾聾曇:E

量:塾:塾[塾!亜1二1ヒ!菫!曇:」!狙盤壼:塾!2コ l二|ヒ!菫!堅」:コ:壼:ヒ!超1壼:コ!ュ曇
=―

navチζe」e celkom o 12 863,¨C.

―navttenie ta五 fnフch pl■ov o 3%od l.7.2022,      2863,―C
―WdaVky na OpraⅦ haV証jn6hO StaVu kmaliZiCtt Zζ  lo oooバ ,

v taburke

Z6ver

Predkladand zmena rozpottu f .412022 vych6dza z potrieb obce, poslancom obecn6ho zastupitefstva
o d p o r ri i a m schviilit'zmenu rozpoitu vrozsahu akom je niiwh predloZenlf.

Borskf Sviiqi Jur 15.8.2022

Mgr. Rastislav Droppa
hlavnf kontrol6r obce

BeZn6 prttmy
-111 003 vynos dane

‐212 001 Wdobメ
`nerasty

navysenie o 25 386,― C

navysenie o 1 800,― C

Bein`V′daVky
09.1_1.l Skolstvo-637 004 proJelct ζlくola,ner1ltina navyienie o 15714,-€

Kapit6lov6 prijmy - bez zmeny

KapitSlovd vfdavky - bez zmeny

Finanin6 opericie - prijem: - 453 000 rezervny fond - havdria Skola 10000,一C

Finantn6 oper6cie rfdavky - trez zmeny

ZdkladnS Skola s materskou Skolou Borslqi Svi{i Jur: - navflenie platov -odmma
- kapitrilovd qidavky, hav6ria kanaliz6cia

2863,― C
10000,一C



塁 i璽!唾量!璽:塑!堕:』!ユ:」!塾!製1重艶襲回:堅:

Vs`lade s§ 18f ods.1,Pis.d)z`konaこ .3691990 Zb.o obecnom zriade通 v zne亘 neskorMch predpisov

p r e d k l a d i m obecndlnu zastupiters"u obce BoБ kテ SV灘ナJur

Sprdvu
o qisledkoch kontrol za obdobie od 0L.0L.2022 do 30.06.2022

Za sledovan6 obdobie boli vykonan6 kontroly v siilade s pldnom kontrolnej iinnosti, ako aj na

zSklade podnetov i vlastnych zisteni HK :

A) Vykon kontrolnej iinnosti:

Kontrota - Srerur oBCE BoRSKT'svAr"f JUR
(OcU BSJ-79t2022)

Povinnd osoba: Obecny tirad Borsky Sviity Jur
Zodpovedn6 osoba: starosta OU Borsklf Svlty Jur

Kontrola vykonand: jfl 2021 aZ janu6r 2022
Kontrola r,ykonan6 na zfklade: pl6nu kontrol2021

Kontrolou Statritu obce bolo zisten6, ie zna(ni iast' jeho ustanoveni nie je v srilade so zdkonom d. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni y 2. t7. p.. K dan6mu stavu pri5lo na zdklade zmien, ktor6 boli 9.3.2018, uverejnen6
v Zbierke zSkonov SR a vyhlSseny z6kon (. 70l20IB Z. 2., ktorym sa meni a dopiia z6kon Slovenskej
n6rodnej rady d. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z. n. p., (nadobudol udinnosf 1.4.2018). Statdt obce

Borskli Sviitlf Jur neobsahoval novelou prijat6 zmeny v zSkone o obecnom zriadeni.
Z celkovo 15 kontrolnych zisteni v Statfte obce, B kontrolnych zisteni nebolo v sulade s platnou

legislativou uZ v dobe schvalovania Statritu obce v roku 2015, a 7 kontrolnych zisteni nebolo v sflade so

zfkonom po noveliz6cii zfkona d. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v roku 2018.

B) Vykon infch odbornfch iinnosti

Spracovand odborne stanoviskd :

- Odborne stanovisko hlavn6ho kontrol6ra obce k navrhu zSverednemu uttu obce Borsky Svlity Jur
zarok202l,

- Spr5va o kontrolnej iinnosti hlavn6ho kontrol6ra zarok2021 (OcU BSJ-17512022).

- Stanovisko hlavn6ho kontrol6ra obce Borsky Sviity Jur k ndvrhu na upraw rozpoitu obce

Borsky Svlity Jur pre rok 2022 rozpoitovym opatrenim a.ll2022, i.212022 aL312022.
- N6vrh plSnu kontrolnej iinnosti HK na II. polrok 2022

C) Ostatn6 iinnosti
- pravideln6 ridast'na zasadnutiach obecn6ho zastupitelistva v terminoch:

24.0L.2022; 07 .03.2A22; 19.04.2022; 30.05.2022; 28.06.2022;
- riiast' na pracormych poradfch v terminoch:

17 .01.2022; 09.05.2022; 28.06.2022:

Udast'na Skoleniach a odbornom vzdeliivani:
- Novela zakona o verejnom obstariivani v podmienkach obci, miest, 5k61, Skolskych zariadeni, jed6lni a

ostatnych RO, PO, termin konania 31.3.2022
- Zmena v zvereiilovani zmlfv od 31.03.2022, termitr konania 18.3.2022
- FINANaNE VZiegy,,OBEC - SKOLA" po novelSch Skolskych z6konov, termin konania 8.4.2022
- Verejnd obstar6vanie zikazky s nizkou hodnotou v kontexte kontroiy v zneni novely zfkona o verejnom
obstar6vani, termin konania 19.5.2022
- Zasadnutie ZHK Trendiansko - Trnavskej regionSlnej sekcie, konan6 dia 15.6.2022 Novd Dubnica.

Mgr. Rastislav Droppa
hlavnli kontrolor obce

1

V 13orskorn SvatoI1l Jure dtta 15.08.2022



Peknri deri,
tlimto by som Viis chcela poiiada{ na zdklade (dinnej Zmluvy o spolupriici a zdruZenlfinandnrich prostriedkov
v zmysle dldnku 3 - Priiva a povinnosti zmluvnrich strdn bodu 3. na realiziiciu projektu Kooperdcie v oblasti
vzdel6vania v pohraniEnom regi5ne SK - AT _ bilingviilne , ktorri je schvdlenf v riimci programu spolupriice lnterreg
V-A Slovenskii republika - Rak(sko 2OL4-2020
o ilhradu finandn'ich prostriedkov zmluvnfch strdn, kto16 sa podiel'aj( na financovanf projektu:

. obec Soboti5te v objeme : 15 713,80 Eur
o obec Borsk'i Sv5t'i Jur v objeme 15 015,44 Eur
. obec Sekule v objeme t8 LL2,24 Eur
. obec moravskri Sviit'i J6n v objeme 5 048,44 Eur

Finandn6 prostriedky Ziadame poukiiza(v s0lade so zmluvou na dislo (dtu : K77 5500 0000 0026 0109 5024,
variabiln'i symbol tdO obce.

Za s(dinnos{ vopred d'akujeme a prajem prijemnri deri.
S pozdravom

Irrg. Mdria Vri letov;i
Oddelenie financii

Mesto Senica

Stefiinikova 1408156

905 25 Senica

e-rnail: maria.vvletova@senica.sk
tel:034/ 698 7653

mobil: 091B 663 6:1"6

oEHCfi$f $ffiAD
BORSffif, SVATV JUR

DogLoDilA: 22'07'202?

clsuo:r* n'iL+Z6iLL
Roo. znak-.L(42

nrrenENr 
lLEHoY.

PRILOHY
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*um IRoman Rtith
Fed5kova 1846140
841 02 Bratislava
tel.kontakt: +421 903 795 979
E-mail: roth 1 78@g mail.com

Roman Rcith

Prilohy:

Obec Borskf Svdff Jur
Obecn6 zastu pitel'stvo

Borskf Svatf Jur 690
908 79 Borski Svatf Jur

V Bratislave, dfra 20.06.2022

Vec: Ziadost'o predbeZn6 stanovisko k stavebn6mu zimeru
- posidenie stavebn6ho z6meru "Ekologicki farma pre sfkromn6 f6ely"

Dolu podpisanlf , Roman Rdth, trvale bytom Fed6kova 1846140, 8410 02 Bratislava, ako vyiludny

vlastnik nehnuiel'nosti nach6dzajricich sa v katastr5lnom Ozemi Borskf Svtitf Jur, obci Borskyi

Sviitf Jur, okrese Senica, zapisanich na liste vlastnictva cislo 11828 (vid'priloha), Okresnym
0radom Malacky, katastr6lnym odborom, a to pozemkov parciel registra "C":
- s parcelnf m c. 1 7849 - Trvalf trdvny porast o vymere 9313 m2,
- s parcelnfm c. 17850 - Ostatn6 plocha o vfmere 2937 m2,
- s parcelnyim c. 17851 - Orn6 poda o vfmere 25006 m2,
- s parcelnim 6. 1 7852 - Trvalf tr6vny porast o vymere 6930 m',

(d'alej spolu len "Pozemky"),

dovol'ujem si touto cestou poZiadat Obecn6 zastupitel'stvo Obce Borskyi Svatii Jur o vydanie

predbeZn6ho stanoviska k stavebn6mu zAmeru, resp. pos0denie stavebn6ho zAmeru, ktor1im je

realizdcia "Vybudovania ekologickej farmy vyihradne na s0kromn6 06ely", s06asfou ktorej bude

vyistavba zfuzemia pre pestovanie ovocia a zaleniny, ako aj nekomerdnf chov zvierat (hydina, kone,

kozy). V rdmci mnou predloZen6ho stavebn6ho z1meru pl6nujem na uvedenfch Pozemkoch

vfstavbu niekol'kfch objektov z6memia, ktor6 bud0 okrem in6ho sl0Zit ako ubytovanie pre spr6vcu

farmy, uloZenie potrebnfch technologickfch zariadeni, pre uskladnenie ovocia a zeleniny, ako aj

pristre5ky pre zvierat6 chovan6 na farme. BliZ5ia Specifik6cia stavebn6ho zAmeru je podrobne

Specifikovan6 v projektovej dokument6cii, ktor0 pre ricely predmetn6ho stavebn6ho z1meru

vypracoval autorizovanf architekt lng. Stefan Onofrej, zapisanf v Slovenskej komore architektov

pod registracnfm dislom 1637AA.

Za kladn6 vybavenie mojej Ziadosti o predbe2n6 stanovisko k stavebn6mu zdmeru (posfdenie

stavebn6ho zdmeru) V6m vopred d'akujem.

S 0ctou

z 1 -06- 202?

Projektovd dokumentdcia stavby "EkologickA farma pre sAkromnj 1cely"

List vlastnictva 6. 11828

D,.r*,^'Uf osobv<- t qvl



Slav k 15.6.2022

Stavba:

ONOFRI s.r.o
Hollinderova'12456111, 08001, Pre5ov
prev6dzka: Panensk6 13,811 03, Bralislava

Tomky, BorskiSvfltiJur Ekotogicki farma pre silkromnd iliety

Obsah vlkresu:

Celkov'f elabordt
lnvestor:

Roman Roth, Fed6kova 40, Bratislava

UISIO UISIO

zakbzky vyikresu

_l

147_AS A001,1

.€
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Stavebny z1mer proiektu

,,Vybudovanie ekologickej farmy vfhradne pre sf kromn6 fdely"

l. Navrhovatel'stavebn6ho zilmeru:

Roman R6th
Trvale bytom: Fed6rkova 40,84102 Bratislava
D6rtum narodenia: 1 7.08. 1 962
(d'alej len "Navrhovatel"')

ll. Miesto uskutodnenia stavebn6ho zimeru:

Obec Borslcf Svntf Jur, okres Senica - parcely registra "C" a to SpecifikovanyTmi ako:

- parcela 6islo 17849 o vymere 9313 mz , druh pozemku: trvalf tr6vny porast,

- parcela 6islo 17850 o vfmere 2937 m2, druh pozemku:ostatn6 plocha,

- parcela 6islo 17851 o vymere 25006 m2, druh pozemku:ornd pOda,

- Parcela 0islo 17852 o vimere 6930 mz, druh pozemku: trvalf tr6vny
porast ( d'alej len "Nehnutel'nosti").

Priloha: List vlastnictva i. 11828

V5etkynehnutel'nostisanach6dzajlv katastrAlnomlzemi Borskf Svtitf Jur, obciBorskiSvdtiJur,
okrese Senica, a s0 zaplsan6 na liste vlastnictva 6islo 11828, Okresnfm 0radom Malacky,

katastr6lnym odborom a s0 vo vfludnom vlastnictve navrhovatel'a.

lll. Zfumer, harmonogram, vichodiskovi stav a ciel'stavebn6ho
zdmetu=

Zdmerom navrhovatel'a je realiz6cia projektu ,,Vybudovanie ekologickei farmy ufhradne pre

s0kromn6 fdely" (d'alej len "Farma"), ktory by mal byf realizovanf v horizonte mesiacov j0l 2022 -

december 2022.

S06asfou vybudovania farmy je v!'stavba zAzemia pre pestovanie zeleniny a ovocia a nekomerdnf
chov zvierat (hydina, kone, kozy). U6elom navrhovanej dinnosti je vyTstavba zfuzemia a s tym

s0visiaceho prislu5enstva.



Umiestnenie jednotlivfch objektov je rie5ene s ohl'adom na Sir5ie okolie, pridom zohl'adf,uje

Specifick6 obmedzenia danej lokality. V r6mci stavebn6ho zdmeru sa navrhuj0 objekty r6znej
typol6gie a funkcie a objekty technick6ho vybavenia.

ZAklad z1zemia tvori objekt ubytovania, ktor6 bude sl0Zif vflu6ne na s0kromn6 06ely spr6vcu farmy.
Objekt urdeni na ubytovanie pre spr6vcu farmy je doplnenjr objektom technick6ho vybavenia
/tepeln6 derpadlo, voda/, elektrickou prlpojkou, studfrou, Zumpou. Farma zahff,a aj vybudovanie
pristre5ku pre zvieral6., sklad n6radia, pristre5ky pre pol'nohospod6usku techniku, spevnen6 plochy.
Pristup k jednotliviim objektom farmy z obecnej cesty bude zabezpedenf spevnenou prfstupovou

cestou.

Vychodiskovy stov.

Rie5en6 0zemie, ktor6 je predmetom stavebn6ho zhmeru je v s06asnosti napojen6 pol'nou cestou
v obecnom vlastnfctve z obce Borskf Svatf Jur - 6ast Tomky. Uzemie farmy je v s0dasnej dobe
nevyuZivan6, prevaZne zarasten6 tr6vou. Mal6r 6asf pozemkov je zarasten6r n6rletovfmi drevinami.

Dan6r lokalita leZi v extravilfrne obce Borskii Svtityi Jur a priamo nenadvdzuje na Ziadne 0zemie s
ucelenou kompaktnou z6stavbou. V rie5enom lzemi sa v s06asnosti nenachddzaj0 trasy
inZinierskych sieti. Na pol'nohospod6rrskej pOde v okoli farmy sa pestuj0 obilniny, tr6vnat6 porasty

sa kosia na seno, vyuZivaj0 sa na chov zvierat, prlpadne s0 nevyuZit6, V susedstve a v okoli farmy
sa nach6dzaj0 aj lesn6 pozemky.

Cief stavebn€ho zdmeru

Zfumerom navrhovatel'a je vybudovaf farmu, ktor6 bude sl0Zit vliludne na s0kromn6 06ely
navrhovatel'a, a to:

1. Pestovanie zeleniny a ovocia v bio-kvalite zapoulilia ekologickiich met6d
hospod6reniabez pouZitia chemickfch hnojiv a postrekov proti Skodcom.
Produkcia bude sl0Zit pre uspokojenie potrieb navrhovatel'a a komunity blizkych
I'udi. Pre tento 06el bude vydlenenich pribliZne 0,5 ha pozemkov.
Pre technickb zabezpeienie bude potrebn6 postavit objekty, ktor6 bud0 sl0Zif ako
sklad ndrradia, pristre5ok pre techniku a sklad zeleniny a oplotenie plOch (kde sa
bude pestovaf ovocie a zelenia) na ochranu pred zvieratami'

2. Nekomer6ni (viludne na s0kromn6 06ely) pasienkovf chov niekol'kich kusov
zvierat (kone, kozy) pre z6ujmov6 aktivity, pripadne pre produkciu mlie6nych
vfrobkov pre vlastn0 spotrebu. Pre tento 0cel bude vydlenenych pribliZne 3,5 ha
pozemkov.
Pre zabezpedenie chovu zvierat bude potrebn6 vybudovat pristre5ky pre zvieral1,
sennik, sklad krmiva a oplotenie pozemkov.

hprava pozemku registra "Cu s parcelnim listom 17850 o v'imere 2gg7 nf

Realiz6cie projektu zahifia komplexn0 0pravu pozemku registra "C" s parcelnim dislom 17850 o
vyi'mere 2937 m2 - ostatn6 plocha (d'alej len "Parcela 6. 17850), ktor6 bude zahfuienl' po vydani
s0hlasu so stavebnym zdmerom/stavebn6ho povolenia na realiz6ciu stavebn6ho z6meru - farmy.
V r6mci komplexnei Opravy Parcely 6. 17850 bude realizovan6 0prava uZ existuj0cich trfrvnatfch
pl0ch.

V r6mcipripravy realiz6cie stavebn6ho zdmerubola autorizovanlim architektom lng. arch. Stefanom

Onofrejom, trvale bytom HollAnderova 11, 080 01 PreSov, zaplsanim v Slovenskej komore

architei<tov pod registra6nim Cislom 1637 AA vypracovani Projektov6 dokumentdcia stavby



,,Ekologick6 farma pre sfkromn6 06e1y'' (d'alej len "rD"), ktord zahfia aktudlny stav ako aj

navrhovanf stav.

Pre r4istavbu objektov z1zemia bude vyuZiti pozemok registra "C" z parcelnyim 6islom 17850 -

ostatn6 plocha.
east pozemku registra "C" s parcelnim dislom 17849 bude vyuZit6r na vybudovanie prlstupovejcesty
k jednotlivlim objektom farmy.
Ostatn6 pozemky (pozemky registra "C" s parcelnfm dislom 17851 a s parcelnym dislom 17852)
bud0 vyuZit6 na pestovanie plodin a ako pasienok pre zvieral6,.

Priloha: ProjeWovd-dokumentdcia vypracovand autorizovan,fm architektom
lng. arch. Stefanom Onofrejom

O p is tech nic k6ho rieien ia.

Prfstup k pozemkom je zabezpebenf pol'nfmicestami, ktor6 s0 vo viludnom vlastnfctve obce Borskf
Sviityi Jur.

Zdsobovanie farmy elektrickou energlou: Elektrick6 pripojka - v s0casnej dobe m6 navrhovatel'

uzavret0 Zmluva o pripojeni dislo 1 22164746 so Z6rpadoslovenskou distrib0ciou, a.s. V bud0cnosti
zvaluje navrhovatel'vyuZivat aj sol6rnu energiu ako podporny zdroj elektrickej energie.

Z6sobovanie vodou: Voda bude zabezpeden6r z vftanej studne, ktor6 bude navrhovatel'om
vybudovan6 na pozemku parcely registra "C" s parcelnfm cislo 17850.

Likvid6cia biologick6ho odpadu: Obec v s0dasnej dobe umoZfruje obyvatel'om ako p6vodcom

odpadu vlastn6 kompostovanie biologicky rozloZitel'nich odpadov za podmienky, 2e kompostovanie
vykon6rvaj0 v s0lade so z6konom o odpadoch a s VZN obce Borskli Svatf Jur o nakladani s odpadmi.

Komun6lny odpad: odovzd6vanie na zbernom mieste obce.

Opis jednotlivich objektov

Objekt pre ubytovanie spr6vcu farmy: jednoduch6r stavba s podlahovou plochou 45 m2,
vytvoren6r z troch modulov - obytnich kontajnerov. Objekt bude poloZenyi na bet6novich
z6kladovfch pritk6ch. V objekte sa nachdrdza soci6lne zariadenie, sprcha, kuchynka a dve obytn6
izby. Zdsobovanie vodou bude zabezpeden6 zo studne. Odpadov6r voda z obiektu je rie5enA

vybudovanou Zumpou. Objekt bude mat elektrick0 prlpojku, vykurovanie tepelnim derpadlom.
K objektu bude pripojenS polootvoren6 prekrytA terasa.

Objekt pre technol6gie a sklad zeleniny: Objekt je tvoreni jednim modulom - obytniim
kontajnerom s podlahovou plochou 15 m2 , ktorf je rozdelen! priedkou na dve 6asti. V jednej 6asti

objektu sa nach6dzaj0 technol6gie pre tepeln6 derpadlo a studfru. DruhA 6as objektu sl02i na

uskladnenie ovocia a zeleniny.

Pristre5ok pre uskladnenie sena: Jednoduch6 drevenA stavba s podlahovou plochou 25 m2.
Zalolend na bet6novich piitk6ch.

Pristre5ok pre kone: Jednoduch6r dreven6r stavba s podlahovou plochou 35 m2. ZaloZend na

bet6novych ptitk6ch.

Pristre5ok pre kozy: Jednoduchi dreveni stavba s podlahovou plochou 15 m2. ZaloienA na

bet6novlich ptitkdch.



Pristre$ok na techniku: Jednoduch6 dreven6 stavba so spevnenou podlahou. Podlahov6t plocha

35 m2. ZaloienA na bet6novfch piitkich.

Domdek na n6radie: Jednoduchd drevenA stavba so spevnenou podlahou. Podlahov6 plocha 35

m2. ZaloZend na bet6novych ptitkdch. Objekt bude mat elektricktit pripojku.

Oplotenie farmy: Vonkaj5ie oplotenie pozemkov realizovan6 jednoduchfm plotom z agAtovych

kolov s pletivom, vystuZen6 vodorovnymidoskami. Vn0torn6 oplotenie - ag6rtov6 koly s vodorovnlimi
doskami.

Komunik6cie, spevnen6 plochy: Na pozemkoch farmy bude vybudovana pristupova komunikacia

s pristupom k jednotlivfm objektom farmy, ako aj spevnen6 6asti - chodniky.

Hlavny ciel' stavebndho zdmeru

Po ukondeni vybudovania farmy bude t6to slO2it na s0kromn6 06ely navrhovatel'a (vybudovanie
predmetn$ho stavebn6ho zfumeru nebude podnikatel'skfm ani inim smerom orientovanym
z6merom) a bude plnit ufhradne len funkciu chovu dom6cich zvierat a pestovania ovocia a zeleniny
pre potreby navrhovatel'a.

Vybudovanim farmy bud0 vytvoren6 priazniv6 podmienky pre aktivny oddych navrhovatel'a a bud0

stUZit vyhradne pre sUkromn6 0cely. Z6rkladnou filozofiou navrhovatel'a je v danej lokalite vybudovat
prijemne miesto, ktor6 bude sl0Zif na jeho vol'nodasov6 aktivity, pridom svojou charakteristikou

nebude ru5ivfm elementov pre okolie a dan0 oblast.

V Bratislave, dfia 01 .06.2022

Roman Roth
Navrhovatel'

Kontakt:
Roman Rdth, Fed6kova 40, 841 02 Bratislava
TEL: +421 903 795 979
e-mail: rothl 78@gmail.com
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