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Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 21. 11. 2022 o 18.30 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

Prítomní:  

− poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur Milan Čermák, Ing. Oliver 

Hromkovič, Mgr., MSC. Martin Kajzer, Mgr. Zuzana Obernauerová, Ing. Tomáš Prachár, 

Petra Smolárová, Rastislav Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk  

− starosta obce Mgr. Juraj Smolár 

Ďalej prítomní:   

− hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

− predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mária Zaicová 

− zapisovateľka Mária Zaicová  

− občania podľa prezenčnej listiny 

 

Bod č. 1 – Úvodné náležitosti 

a) otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo hymnou Slovenskej republiky.  

Zástupca starostky obce, Mgr. Juraj Smolár, otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zástupca starostky obce určil za zapisovateľku zápisnice Máriu Zaicovú a  za overovateľov 

zápisnice Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Mgr., MSc. Martina Kajzera. 

c) informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu  

Mária Zaicová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných  s výsledkami 

volieb do orgánov samosprávy obce. Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb 

starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022 tvoria prílohu zápisnice. 

 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Mgr. Juraj Smolár prečítal zákonom stanovený text sľubu a po prečítaní sľub potvrdil podpisom 

pod text sľubu napísaný na osobitnom liste. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala 

novozvolenému starostovi, Mgr. Jurajovi Smolárovi, osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

Podpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu zápisnice. 

 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal sľub poslanca. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod zákonom 

stanovený text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie 

odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca obce. Podpísaný sľub 

poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

 

Bod č. 2 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 Starosta obce konštatoval, že je prítomných deväť poslancov, takže zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce dal hlasovať o programe ustanovujúceho zasadnutia.  
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Uznesenie č. 1/2022 

z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 21. 11. 2022 

K bodu č. 2  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení 

schvaľuje 

program svojho zasadnutia dňa 21.11.2022 nasledovne: 

Program zasadnutia: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia, 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

c) informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Milan Čermák, Ing. Oliver Hromkovič, Mgr., MSC. 

Martin Kajzer, Mgr. Zuzana Obernauerová,  

Ing. Tomáš Prachár, Petra Smolárová, Rastislav 

Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 3 Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

Mgr. Juraj Smolár navrhol za členov mandátovej komisie p. Milana Čermáka, Mgr. MSc. Martina 

Kajzera a p. Rastislava Štvrteckého, o tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.  

 

Uznesenie č. 2/2022 

z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 21. 11. 2022 

K bodu č. 3  Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  
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1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov: Milan Čermák, Mgr., Msc. Martin 

Kajzer, Rastislav Štvrtecký 

2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

• overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom 

predpísaného sľubu, 

• zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

• a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Milan Čermák, Ing. Oliver Hromkovič, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Ing. Tomáš Prachár, Petra 

Smolárová, Rastislav Štvrtecký, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer, 

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Mgr. Juraj Smolár navrhol za členov návrhovej komisie p. Petru Smolárovú, Mgr. Zuzana 

Obernauerovú a Mgr. Ľubicu Uhrovú, o tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/2022 

z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 21. 11. 2022 

K bodu č. 3  Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení  

1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov: Petra Smolárová, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová 

2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:  

sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení. 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Milan Čermák, Ing. Oliver Hromkovič, Mgr., MSC. 

Martin Kajzer, Mgr. Zuzana Obernauerová,  

Ing. Tomáš Prachár, Petra Smolárová, Rastislav 

Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  
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Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov   

 

Bod č. 4 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 Starosta vyzval mandátovú komisiu, aby overila, či starosta a poslanci podpisom potvrdili 

zložený sľub, či starosta a poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo 

s funkciou poslanca na základe ich vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení. O výsledku 

svojho zistenia podala mandátová komisia správu, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Správu prečítal 

Mgr., MSc. Martin Kajzer. Správa mandátovej komisie zavŕšila proces formálnych podmienok pre 

riadne fungovanie obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 4/2022 

z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 21. 11. 2022 

K bodu č. 4  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

1. berie na vedomie 

• výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

• predloženú správu mandátovej komisie 

2. konštatuje 

že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom 

potvrdili zákonom predpísaný sľub.  

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Milan Čermák, Ing. Oliver Hromkovič, Mgr., MSC. 

Martin Kajzer, Mgr. Zuzana Obernauerová,  

Ing. Tomáš Prachár, Petra Smolárová, Rastislav 

Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov   

 

Bod č. 5 Príhovor novozvoleného starostu  

 Starosta obce, Mgr. Juraj Smolár, predniesol krátky príhovor: 

 

 „Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení hostia, vážení spoluobčania. Občania sa 

v našej obci účasťou na voľbách rozhodli svojím hlasom podporiť moju kandidatúru na starostu 

obce i môj volebný program. Zároveň ste rozhodli o budúcom smerovaní našej obce. Ja som 

predstavil svoje priority v mojom volebnom programe. Svoje priority predstavili aj noví poslanci 

obecného zastupiteľstva. Som rád, že sa moja predstava o budúcnosti Borského Svätého Jura 

stotožnila s Vašou. Heslo môjho volebného programu „Spolu to dokážeme“ stojí tak dnes na 

štartovacej čiare uvádzania do reálneho života. Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva 

nás čaká vybudovanie čistiarne odpadových vôd a vybudovanie kanalizácie, dokončenie projektu 

Zmien a doplnkov územného plánu obce, podpora výstavby domov a bytov a mnoho iných aktivít. 

A okrem toho, čo sme si naplánovali, bude treba zrealizovať nemálo vecí, ktoré prinesie sám život. 
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Nedokáže to sám starosta, ani starosta spolu s obecným zastupiteľstvom. Dokážeme to, iba ak sa 

budeme do problémov a úloh verejných angažovať všetci, pretože naša obec je naša spoločná obec 

a jej problémy sú našimi spoločnými problémami.  

 Chcem sa poďakovať vedúcim predstaviteľom organizácií pôsobiacich v našej obci, lebo 

ich činnosť je v našej spoločnosti a obci nezastupiteľná a prospešná. S menovanými budem aktívne 

spolupracovať aj naďalej. Novým poslancom chcem zaželať veľa úspechov v ich novej životnej 

skúsenosti a zároveň sa teším na ich aktívnu spoluprácu.   

 Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za dôveru a teším sa na spoluprácu s Vami.“ 

 

Bod č. 6 Rôzne  

• Pán Vladimír Duffek poprosil/vyzval novozvolených poslancov, aby sa v krátkosti 

predstavili. Poslanci sa predstavili, hovorili o svojich cieľoch. 

• Starosta obce poďakoval bývalým poslancom obecného zastupiteľstva, ocenil ich prácu 

a úsilie. Poslancom, ktorí boli prítomní odovzdal malý darček.  

• Ing. arch. Branislav Blažek sa pýtal, či nové vedenie obce bude mať tzv. programové 

vyhlásenie. Starosta obce uviedol, že orgány obce budú mať programové vyhlásenie, ktoré 

bude zverejnené na webovej stránke obce do konca mesiaca.  

                          

Predmetná zápisnica nie je doslovným prepisom rokovania OZ.  

 

Starosta obce, Mgr. Juraj Smolár, ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a všetkých 

prítomných pozval na malé občerstvenie.  

     

 

Zapísala: Mária Zaicová    ....................................................... 

 

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

       Mgr. Juraj Smolár   

                                       starosta obce  

 

 

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

 

Mgr., MSc. Martin Kajzer   ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prílohy 



Prezeninf listina
z ustanovujriceho zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva

v Borskom Sviitom Jure konan6ho2l. novembra2022 o 18:30 hod.
v kultrirnom dome

Mgr. Juraj Srnol6r - zirstupca starostu obce

Milan Cenn6k

Ing. Oliver Hrornkovid

Mgr., MSc. Marlin Kaizer

Mgr . Zuzana Obernauerov6

Ing. Torn65 Prach6r
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Mgr. I-ubica Uhrov6

Peter Vlk
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Miestna volebná komisia v Borskom Svätom Jure 

 

 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

volieb poslancov obecného zastupiteľstva 

a volieb starostu obce Borský Svätý Jur 

Miestna volebná komisia v Borskom Svätom Jure, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

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

neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva 

a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022. 

 

A. Do Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure boli zvolení s počtom platných 

hlasov: 

1. Oliver Hromkovič, nezávislý kandidát – 479 hlasov 

2. Mgr. Ľubica Uhrová, nezávislá kandidátka – 453 hlasov 

3. Tomáš Prachár, SMER – sociálna demokracia – 398 hlasov  

4. Petra Smolárová, nezávislá kandidátka – 359 hlasov 

5. Milan Čermák, nezávislý kandidát – 354 hlasov 

6. Peter Vlk, nezávislý kandidát – 345 hlasov 

7. Mgr., MSc., Martin Kajzer, MSc., Republika – 344 hlasov 

8. Mgr. Zuzana Obernauerová, nezávislá kandidátka – 283 hlasov 

9. Rastislav Štvrtecký, SMER – sociálna demokracia – 263 hlasov 

 

 

B. Za starostu obce Borský Svätý Jur bol zvolený s počtom platných hlasov: 

Mgr. Juraj Smolár, nezávislý kandidát – 234 hlasov  

 

V Borskom Svätom Jure 
 

Dátum: 
30.10.2022 

 

predseda volebnej komisie 

podpis 

 



Spr6va mandftovej komisie z ustanovujfceho zasadnutie obecn6ho zastupitel'stva
v Borskom Sviitom Jure konan6ho dfia 21.11.2022

2.

Mand6tov6 komisia v zloleni,' Mgr., MSc. Martin Ka.izer

Milan eerm6k

Rastislav Stvrtecky

Mand6tov6 komisia konStatuje, Ze:

1. Mgr. Jurai Smol6r, starosta obce Borsky Svaty Jv, zloLil sl'ub v zmysle $ 13 ods. 2 z6,kona
(,.369119902b. o obecnom zriadeniv zneni neskor5ich predpisov.

Milan ierm6k, Irrg. Oliver Hromkovid, Mgr. MSc. Martin Kajzer, Mgr. Zuzana
Obernauerov6, Ing. Tor-n65 Prach6r, Petra Smol6rova, Rastislav Stvrtecky, Mgr. IJubica

Uhrov6, Peter Vlk, poslanci obecndho zastupitel'stva obce Borsky Sviity .Iur, zloZili sl'ub

v zmysle $ 26 zdkona (,. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor5ich predpisov.

3. Mgr. Juraj Smol6r, starosta obce Borsky Svaty.Iur, nevykon6va ani jednu z funkcii,
uvedenych v $13 ods. 3 zftkona(,.36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich

predpisov a dl. 5 ristavn6ho zitkona (,.35712004 Z. z. o ochrane verejn6ho zdujmu pri

vykor-re funkcii verejnych funkcion6rov v zneni neskorSich predpisov, ktord sir nezluditel'n6

s funkciou starostu obce.

4. Milan ierm6k, Ing. Oliver Hromkovid, Mgr. MSc. Martin Kajzer, Mgr. Zuzana

Obernauerov6, Ing. 'fom65 Prach6r, Petra Srnol6rovfr, Rastislav Stvrtecky, Mgr. Iiubica

Uhrov6, Peter Vlk, poslanci obecneho zastupitefstva obce Borsk;i Svri[i Jur, nevykon6vajri

anijednuzfunkcii,uvedenychv$llods.2zdkona(.369119902b.oobecnomzriadeni
v zneni neskor5ich predpisov, ktord sti nezluditelhd s funkciou poslanca obecn6ho

zastupitel'stva.

Z celkoveho podtu troch dlenov mand6tovej kornisie boli pritom ni .;.l.dlenovia komisie.

Spr6va bola dlenmi mand6tovej komisie preditan6 a uznana za spr6vnu, o dom sveddia ich
podpisy.

Spr6va vyhotoven6 dila: 2l.l12022

Milan eerm6k
dlen rnand6tovej komisie

  

    
dlen mand6tovej komisie

    
Rastislav Stvrtecky

dlen mand6tovej komisie

M9.., MSc. Martin Kajzer


