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Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 28. 11. 2022 o 18:00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

Prítomní:  

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

Hromkovič, 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 

− mzdová účtovníčka Lucia Draškovičová 

− zapisovateľka Mária Zaicová  

− občania podľa prezenčnej listiny 

 

Bod č. 1 – Úvodné náležitosti 

 Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Juraj Smolár. Starosta 

obce oznámil, že je prítomných osem poslancov, ospravedlnila sa Mgr., MSC. Martin Kajzer. 

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zapisovateľkou bude Mária Zaicová.   

Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia.  

Uznesenie č. 5/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 1  Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje program svojho zasadnutia  

dňa 28.11.2022 nasledovne: 

 

Program zasadnutia: 

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. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 

zákona 36/2005 Z. z. o rodine 

6. Poverenie na zastupovanie starostu obce 

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

9. Zmena rozpočtu č. 5/2022 

10. Rôzne  

11. Záver 
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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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov     

 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná  23. novembra 2022.  

 

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

Machata – splnené 

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.  

 

Žiadosť bola prerokovávaná na zasadnutí dňa 28.06.2022, kedy sa schválil zámer odpredaja 

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

(dôvod hodný osobitného zreteľa). 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. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.08.2022 sa žiadosť neschvaľovala, 

nakoľko nebol dostatočný počet poslancov (na schválenie uznesenia bolo potrených šesť 

poslancov a prítomných bolo päť poslancov.) Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 485/2022, 

ktorým sa  toto schválenie odpredaja pozemku presunulo na ďalšie rokovanie OZ. Na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 26.09.2022 bol odpredaj pozemku schválený. Kúpna zmluva bola 

podpísaná 04.10.2022. Dňa 25.10.2022 Okresný úrad Senica vydal Rozhodnutie na povolenie 

vkladu v prospech Jozefa Machatu a Ruženy Machatovej. Tým pádom sú splnené uznesenia č. 

475/2022, 485/2022 a 495/2022. 

 

Uznesenie č. 485/2022 – Presunutie bodu programu - Schválenie odpredaja časti pozemku – 

Jozef Machata – splnené 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo presunutie bodu  rokovania Schválenie 

odpredaja časti pozemku - Jozef Machata  na ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva 

(26.09.2022). 

 

Uznesenie č. 487/2022 – Program rokovania obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnený program rokovania konaného 26.09.2022 

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. Návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra obce – komplexná kontrola zmluvných 

dodávateľov na vývoz všetkého odpadu – časť odpadové vody  

5. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce  

6. Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata  

7. Pošta: Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku - Rudolf Vlk  

 Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku - Ľubomír Macejka  

 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ján Radocha  

8. Pridelenie nájomných obecných bytov  

9. Rôzne 

 

Uznesenie č. 488/2022 – Doplnenie bodu programu – Zrušenie termínu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva dňa 07.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie bodu programu Zrušenie termínu zasadnutia OZ dňa 

7.11.2022 pred bod č.9 Rôzne. 

 

Uznesenie č. 489/2022 – Doplnenie bodu programu - Zabezpečenie miesta a času pre všetkých 

kandidátov v posledný deň kampane , t. j. 26.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie bodu programu Zabezpečenie miesta a času pre 

všetkých kandidátov posledný deň kampane, t. j. 26.10.2022. 

 

Uznesenie č. 490/2022 - Schválenie členov návrhovej komisie                        

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. 

Ľubicu Uhrovú a Petra Vlka. 

 

Uznesenie č. 491/2022 - Schválenie overovateľov zápisnice    

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

Obernauerovú a Bc. Ivetu Kollárovú.  

 

Uznesenie č. 492/2022 - Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   

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

v evidencii zostávajú uznesenia  č. 475/2022 a 485/2022.  
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Uznesenie č. 493/2022 – Návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra obce – komplexná 

kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu – časť odpadové vody 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur zobralo na vedomie  Správu hlavného kontrolóra 

obce z kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu – časť odpadové vody. 

 

Uznesenie č. 494/2022 –  Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo Mgr. Rastislavovi Droppovi, hlavnému 

kontrolórovi obce Borský Svätý Jur, za kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2022, 

odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za osem kalendárnych mesiacov v 

roku 2022, t. j. január až august, ktorá bude vyplatená v celkovej výške 1 568 EUR v hrubom 

najneskôr do konca decembra 2022.  

Odmena Mgr. Rastislavovi Droppovi, hlavnému kontrolórovi obce, nebola do dnešného dňa 

vyplatená. 

 

Uznesenie č. 495/2022 –  Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo odpredaj 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. 

Dňa 25.10.2022 Okresný úrad Senica vydal Rozhodnutie na povolenie vkladu v prospech Jozefa 

Machatu. 

 

Uznesenie č. 496/2022 – Pošta: Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku - Rudolf Vlk – v 

evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v obci  Borský Svätý Jur schválilo zámer prenechania majetku obce parc. 

reg. „C“ č. 432/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 do nájmu žiadateľovi Rudolfovi 

Vlkovi, bytom Borský Svätý Jur č. 267. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec 

uvedený pozemok momentálne nevyužíva a žiadateľ uviedol využívať pozemok na 

poľnohospodárske účely. Minimálna výška nájomného je stanovená sumou 100,- €/ha, čo 

predstavuje sumu vo výške 1,61 € do 31.12.2022. 

Zmluva s p. Rudolfom Vlkom ešte nebola podpísaná.  

 

Uznesenie č. 497/2022 – Pošta: Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku - Ľubomír Macejka 

– v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur neschválilo zámer prenájmu parcely registra „C „ 

č. 670/1 k. ú. Borský Svätý Jur – záhrada o výmere 529 m2 a parcely registra „C“ č. 670/2 k. ú. 

Borský Svätý Jur – záhrada o výmere 532 m2 žiadateľovi Ľubomírovi Macejkovi, Borský Svätý 

Jur 382 na dobu jedného roka. 

Uznesenie nebolo schválené, nakoľko nebolo dostatočné kvórum poslancov.  
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Uznesenie č. 498/2022 – Pošta: Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ján Radocha 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur neschválilo žiadosť o odkúpenie pozemku parcely 

č. 1019/29 v k. ú. Borský Svätý Jur – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 žiadateľovi 

Jánovi Radochovi, bytom Borský Svätý Jur č. 51. 

 

Uznesenie č. 499/2022 – Pridelenie nájomných obecných bytov - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo pridelenie dvojizbového nájomného 

obecného bytu v bytovom dome č.216 žiadateľke Kataríne Ašbothovej, bytom Borský Svätý Jur 

č.790. Zmluva o prenájme bytu bola podpísaná 04.10.2022. 

 

Uznesenie č. 500/2022 – Pridelenie nájomných obecných bytov - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo pridelenie jednoizbového nájomného 

obecného bytu v bytovom dome č.790 žiadateľovi Petrovi Procházkovi bytom Vajanského 5, 

Skalica. Zmluva o prenájme bytu bola podpísaná 04.11.2022. 

 

Uznesenie č. 501/2022 - Doplnenie bodu Zrušenie termínu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva dňa 07.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo zrušenie termínu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva plánovaného na 7.11.2022 z dôvodu ukončenia mandátu Obecného zastupiteľstva 

vzhľadom na plánovaný skorší termín konania volieb do obecnej samosprávy. 

 

Uznesenie č. 501/2022 – Zabezpečenie miesta a času pre všetkých kandidátov posledný deň 

kampane t. j. 26.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo využitie obecných priestorov kultúrneho 

domu dňa 9.10. a 26.10. na prezentáciu všetkých kandidátov do komunálnych volieb. 

 

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného 21.11.2022 

 

Uznesenie č. 1/2022 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schválilo program svojho zasadnutie dňa 

21.11.2022 nasledovne: 

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 
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Uznesenie č. 2/2022 - Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur  

1. zriadilo mandátovú komisiu v zložení poslancov: Milan Čermák, Mgr., Msc. Martin Kajzer, 

Rastislav Štvrtecký 

2. vymedzilo 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. 

 

Uznesenie č. 3/2022 - Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur  

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

Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová 

2. vymedzilo úlohy návrhovej komisie nasledovne:  

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

rokovania návrhy uznesení. 

 

Uznesenie č. 4/2022 - Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur  

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. 

 

Starosta obce navrhol prijať uznesenie: 

Uznesenie č. 6/2022 

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

   

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

berie na vedomie  

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 494/2022, 496/2022 a 497/2022. 

 

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  
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov         

 

Mgr. Juraj Smolár navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Ľubicu Uhrovú a Ing. Tomáša 

Prachára, o tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.  

 

Uznesenie č. 7/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 1  Otvorenie 

Schválenie členov návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Mgr. Ľubicu Uhrovú a Ing. Tomáša Prachára.  

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Mgr. Juraj Smolár navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Ing. Olivera 

Hromkoviča, o tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.  

 

Uznesenie č. 8/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 1  Otvorenie 

Schválenie overovateľov zápisnice 

   

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice Mgr. Zuzanu Obernauerovú a Ing. Olivera Hromkoviča. 

 

Hlasovanie:    

Za: 
8 

Milan Čermák, Ing. Oliver Hromkovič, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Ing. Tomáš Prachár, Petra 
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Smolárová, Rastislav Štvrtecký, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

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. 

 

 

Bod č. 4 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Na pracovnej porade sa starosta spolu s poslancami dohodli, že poslanec oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva bude Peter Vlk. 

OZ prijalo uznesenie: 

Uznesenie č. 9/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 4 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení 

poveruje poslanca Petra Vlka 

za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Bod č. 5 Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 

ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine 

Na pracovnej porade sa starosta spolu s poslancami dohodli, že poslanci, ktorí budú poverení 

sobášením budú Mgr. Zuzana Obernauerová a Mgr. Ľubica Uhrová. 

OZ prijalo uznesenie: 
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Uznesenie č. 10/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 5 Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 

1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine 

poveruje 

výkonom funkcie sobášiaceho poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Borský Svätý Jur 

nasledovne: 

Mgr. Ľubica Uhrová 

Mgr. Zuzana Obernauerová 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Bod č. 6 Poverenie na zastupovanie starostu obce 

Starosta obce poveril na zastupovanie starostu obce Mgr. Ľubicu Uhrovú. 

 

 

Bod č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 OZ prijalo uznesenia: 

 

Uznesenie č. 11/2022-A 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. zriaďuje komisiu finančnú a správy obecného majetku pre volebné obdobie 2022 - 

2026 

2. vymedzuje úlohy komisie: v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure schválených uznesením č. 5/2015 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2015. 
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Hlasovanie:    

Za: 

7 

Ing. Oliver Hromkovič, Mgr. Zuzana Obernauerová, 

Ing. Tomáš Prachár, Petra Smolárová, Rastislav 

Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Milan Čermák 

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

Uznesenie č. 11/2022-B 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. volí 

a) za členov komisie finančnej a správy obecného majetku: Lucia Draškovičová, 

Ing. Milan Fabuš, Bc. Mária Fačkovcová, Ing. Martina Macejková, Jana Šefčíková 

b) za predsedu komisie poslanca: Petra Smolárová 

 

Hlasovanie:    

Za: 

7 

Ing. Oliver Hromkovič, Mgr. Zuzana Obernauerová, 

Ing. Tomáš Prachár, Petra Smolárová, Rastislav 

Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Milan Čermák 

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

Uznesenie č. 12/2022-A 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. zriaďuje komisiu výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja pre volebné 

obdobie 2022 - 2026 

2. vymedzuje úlohy komisie: v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure schválených uznesením č. 5/2015 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2015. 
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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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 12/2022-B 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. volí 

a) za členov komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja: 

Milan Čermák, Bc. Elena Kollová, Ing. Tomáš Prachár, Peter Vlk 

b) za predsedu komisie poslanca: Ing. Oliver Hromkovič 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 13/2022-A 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. zriaďuje komisiu zdravotnú a sociálnej starostlivosti pre volebné obdobie 2022 - 2026 
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2. vymedzuje úlohy komisie: v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure schválených uznesením č. 5/2015 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2015. 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 13/2022-B 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. volí 

a) za členov komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti: Richard Celláry, Marta 

Hromkovičová, Martina Sýkorová, Mgr. Mária Zaicová 

b) za predsedu komisie poslanca: Mgr. Zuzana Obernauerová 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 14/2022-A 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 
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podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. zriaďuje komisiu školstva, kultúry a športu pre volebné obdobie 2022 - 2026 

2. vymedzuje úlohy komisie: v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure schválených uznesením č. 5/2015 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2015. 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

Uznesenie č. 14/2022-B 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. volí 

a) za členov komisie školstva, kultúry a športu: Milan Čermák, Lucia Draškovičová, 

Jana Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Gabriela Majzúnová, Bibiana 

Mateovičová 

b) za predsedu komisie poslanca: Mgr. Ľubica Uhrová 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 15/2022-A 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. zriaďuje komisiu verejného poriadku a požiarnej ochrany pre volebné obdobie 2022 

- 2026 

2. vymedzuje úlohy komisie: v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure schválených uznesením č. 5/2015 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2015. 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 15/2022-B 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. volí 

a) za členov komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany: Rudolf Hrnčiar, 

Marta Hromkovičová, Ferdinand Kotrč ml., Alexander Maxian st., Bc. Roman 

Romančík 

b) za predsedu komisie poslanca: Rastislav Štvrtecký 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  
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Bod č. 8 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

členov 

 Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia 

je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov.  

 

Uznesenie č. 16/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 8 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

1. zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

pre volebné obdobie 2022 - 2026 

2. volí  

a) za členov komisie: Milan Čermák, Ing. Tomáš Prachár 

b) za predsedu komisie poslanca: Mgr., MSc. Martin Kajzer 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Bod č. 9 Zmena rozpočtu č. 5/2022 

 Lucia Draškovičová, mzdová účtovníčka,  oboznámila prítomných so Zmenou rozpočtu 

č. 5/2022, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k návrhu na 

úpravu rozpočtu, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

OZ prijalo uznesenia: 

Uznesenie č. 17/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022 

K bodu č. 9 Zmena rozpočtu č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

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

rozpočtovým opatrením č. 5/2022. 

 

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: 0  

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

zo dňa 28. 11. 2022  

K bodu č. 9 Zmena rozpočtu č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č. 5/2022. 

 

Hlasovanie:    

Za: 

7 

Milan Čermák, Mgr. Zuzana Obernauerová, Ing. 

Tomáš Prachár, Petra Smolárová, Rastislav 

Štvrtecký, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Oliver Hromkovič 

Neprítomní: 1 Mgr., MSC. Martin Kajzer 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Bod č. 10 Rôzne  

• Pán Ladislav Horváth sa informoval, či sa bude obec zaoberať žiadosťami o odkúpenie 

pozemku, ktoré boli prijaté na obecný úrad v minulosti. Starosta obce uviedol, že sa týmto 

budú zaoberať príslušné komisie a následne sa to bude prerokovávať na zasadnutí OZ.  

• Pani Marta Hromkovičová sa dotazovala z akého dôvodu nie je členkou komisií ako bola 

v minulom volebnom období – konkrétne v komisii výstavby, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja. Starosta obce uviedol, že predsedovia komisií navrhli zloženie 

komisie.  Poslanec Ing. Oliver Hromkovič, predseda komisie výstavby, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja  uviedol, že sa rozhodol tak, že p. Hromkovičová nebude členkou tejto 

komisie.  
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• Pani Alena Romančíková sa zaujímala, či poslanci OZ boli informovaní o „Otvorenom liste“, 

ktorý následne p. Romančíková prečítala a tvorí prílohu zápisnice. Starosta uviedol, že tento 

list bol poslancom poslaný mailom a po skončení zasadnutia OZ sa s poslancami OZ dohodne 

na tom, kto má záujem zúčastniť sa na stretnutí dňa 1.12.2022 ohľadom výstavby 7x rodinný 

dom na Tomkoch.  

Poslanec Ing. Oliver Hromkovič ako predseda komisie výstavby, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja uviedol, že sa týmto bude zaoberať.  

Poslanec Peter Vlk poznamenal, že list na obecný úrad prišiel 21.11.2022 a poslancom bol 

zaslaný až 28.11.2022. Pracovníčka obce, Mária Zaicová,  sa ospravedlnila za to, že list 

nezaslala poslancom hneď ale 28.11.2022.  

• Poslanec Peter Vlk zhrnul témy, ktoré sú spomínané v Otvorenom liste – voda-vodovod, 

studne, odpadové vody, križovatka na Tomkoch pri kaplnke (táto téma sa riešila už 

v minulosti), jazierko na Tomkoch. Ďalej hovoril o tom, že poslanci z predchádzajúceho 

obdobia zo Zmien a doplnkov územného plánu č. 1 vylúčili akékoľvek výstavby v osadách 

a rekreačných oblastiach, ktoré by mali byť na biznis alebo by zásadným spôsobom zasahovali 

do rázu či života obce, skomplikovalo by sa riešenie odpadových vôd a takáto výstavba by 

túto oblasť zaťažila. P. Vlk hovoril o tom, že sa tejto téme bude venovať a je dôležité aký 

názor bude presadzovaný na územnom konaní. Starosta obce uviedol, že ohľadom tejto témy 

už podnikol stretnutia s určitými organizáciami, rozprával sa s obyvateľmi Tomiek.   

• Ing. arch. Branislav Blažek hovoril o tom, že zástupkyňa obyvateľov Tomiek, ktorí list spísali, 

pani Alena Romančíková, nemá informácie ako sa v tejto veci ďalej koná. Starosta uviedol, 

že s p. Romančíkovou komunikoval osobne v deň, kedy priniesla tento list na obecný úrad. 

Ďalej hovoril o tom, že ak bude záujem môže sa vyvolať stretnutie s občanmi Tomiek 

a spoločnosťou BVS, a.s. ohľadom vybudovania vodovodu. 

• Pán Eduard Rozbora – ani v samotnej obci nie je v studniach čistá voda. Na Tomkoch má 

niekto záujem o výstavbu-rozvoj obce a ide sa to blokovať, pri výstavbe ČOV sa predsa 

odpadové vody budú zvážať tam. Ďalej hovoril o jazierku na Tomkoch. 

• Pán Vladimír Duffek hovoril o poklese spodných vôd-hladina vody v rybníku na Tomkoch 

tvorí vodu v studniach, ktorá podľa p. Duffeka zatiaľ nie je závadná. Podľa jeho slov by 

stačilo, keby obec požiadala povodie Moravy alebo Ministerstvo životného prostredia na 

Lakšári vybudovať stavidlo, ktoré sa dá regulovať. Ďalej hovoril o tom, že najväčšia 

zásobáreň vody je les a v prípade, že sa vyrúbu stromy sa musia ďalšie vysadiť. Poukázal na 

stavby (oplotky), ktoré sú smerom z Tomkov na Závod. Starosta obce uviedol, že čo sa týka 

oplotkov, obec od stavebníkov žiadala potvrdenie zo Štátnej ochrany prírody, či na tom mieste 

je možné oplotky vybudovať a aké. Na základe tohto vyjadrenia sa postupovalo ďalej.  

• Ing. arch. Branislav Blažek hovoril o tom, že ani on a ani obyvatelia časti Tomky nie sú proti 

výstavbe, sú proti tomu, aby sa to riešilo nekoncepčne - ide o to, aby sa do doby, kým budú 

vytvorené podmienky na to, aby tam mohli ľudia prežiť sa toto územie nezaťažovalo. Ďalej 

hovoril o tom, že verejný záujem by mal byť nadradený súkromnému záujmu.  

• Poslanec Rastislav Štvrtecký hovoril o zadaní, ktoré bolo dané Ing. arch. Vámošovi 

(zhotoviteľ územného plánu) „Celkovo sa uvažuje v osade Tomky maximálne  zachovať 

rekreačno chalupársky charakter  funkcie územia.  Nová zástavba je považovaná iba 

v prelukách  jestvujúcej štruktúry v kapacite cca 6 – 8 nových rekreačných chalúp.“ 

• Starosta obce, Mgr. Juraj Smolár, uviedol, že môže vyvolať stretnutie so Správou povodia 

Moravy, na ktoré budú prizvaní aj obyvatelia časti Tomky.  
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• Poslanec Peter Vlk  poznamenal, že to čo prečítal poslanec p. Štvrtecký je stanovisko obce 

resp. predchádzajúceho obecného zastupiteľstva k  návrhu ku Zmenám a doplnkom č. 1 

k územ. plánu, momentálne ešte stále platí pôvodný územ. plán. Ďalej hovoril o tom, že 

pozemok, o ktorom sa diskutuje, ktorý je aj predmetom Otvoreného listu je vedený ako lesný 

pozemok. Vyrúbaný je od 01/2020 - tento pozemok by mal byť zalesnený. Majiteľ pozemku 

sa tento pozemok snaží zastavať, čo však územný plán vylučuje a v návrhu  Zmien a doplnkov 

ÚP sa s tým taktiež neráta.  

• Poslanec Rastislav Štvrtecký prečítal čo bolo dané spracovateľovi Zmien a doplnkov č. 1 k 

UP– „Jedná sa o lokalitu 14 - lokalitu v západnej časti rekreačno-obytnej osady Tomky. Na 

základe požiadavky zastupiteľstva obce pôjde o zrušenie navrhovaného funkčného využitia  

územia v schválenom starom územnom pláne. Rozvoj bývania a rekreačného typu a spätne sa 

navráti pôvodná funkcia les.“ Starosta uviedol, že o tomto bude rozhodovať obecné 

zastupiteľstvo. 

• Pán Vladimír Duffek – na svojom pozemku majú 30 m vŕtanú studňu – keď bol predmetný 

pozemok zalesnený bola hladina vody cca 4 – 4,5 m od povrchu, teraz je hladina vody 7 m od 

povrchu. 

• Starosta obce uviedol, že o súkromných pozemkoch obecné zastupiteľstvo nerozhoduje. 

Lesné pozemky rieši Lesný hospodársky plán - v prípade, že niekto vyťažil les (keď v Lesnom 

hospodárskom pláne je plánovaná ťažba) sú určené podmienky ako pozemok zalesniť, 

dokedy,... 

• Ing. arch. Branislav Blažek – územie je v CHKO, lesný pozemok musí byť do troch rokov od 

vyťaženia zalesnený. 

• Poslanec Ing. Oliver Hromkovič hovoril o tom, že komisia výstavby, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja má poradnú funkciu, čo sa týka vyššie spomínaného pozemku (jeden 

z predmetov v Otvorenom liste) – tento pozemok je súkromný a komisia sa môže vyjadriť len 

na základe platného územného plánu – či to je v rozpore s platným ÚP alebo nie. Taktiež 

poznamenal, že komisia výstavby rieši už viacero podnetov (napr. čierne stavby). 

• Hlavný kontrolór obce, Mgr. Rastislav Droppa, hovoril o tom, že mzdová účtovníčka obce 

v minulosti uviedla, že odmena pre hlavného kontrolóra, ktorá mu bol schválená na zasadnutí 

OZ 26.09.2022 bola schválená v rozpore so zákonom. Prečítal §18c, ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení ďalej prečítal odpoveď z Ministerstva vnútra SR, sekcia 

verejnej správy na jeho žiadosť ohľadom odmeny pre hlavného kontrolóra, hovoril o ďalších 

článkoch ohľadom tejto témy.  Starosta obce uviedol, že uznesenie ohľadom odmeny pre 

hlavného kontrolóra je podpísané a nevidí v tom nič osobné.   

• Poslanec Peter Vlk nadviazal na predchádzajúce volebné obdobie, kedy bol  predsedom 

komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja – polovicu obdobia komisia 

riešila výlučne drobné stavby a akékoľvek závery komisie boli vo väčšine odignorované.  

• Poslanec Ing. Oliver Hromkovič poďakoval Petrovi Vlkovi, váži si jeho prácu a dúfa, že 

v tomto volebnom období sa komisii výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

podarí toho viacej ako minulé obdobie. 

• Hlavný kontrolór obce odporučil, aby sa zosúladili web. stránky s právnymi radami, ktoré 

obec platí a vo väčšom množstve obnovili prístup, aby poslanci OZ mohli z týchto web. 

stránok čerpať. Starosta obce uviedol, že s týmto nie je problém. 

• Pán Vladimír Duffek ešte poznamenal, že najväčšou zásobárňou vody na SR sú lesy.  
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Starosta obce, Mgr. Juraj Smolár, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:55 hod.  

 

Predmetná zápisnica nie je doslovným prepisom rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

     

 

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

 

 

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

       Mgr. Juraj Smolár   

                                       starosta obce  

 

 

Ing. Oliver Hromkovič       ....................................................... 

 

Mgr. Zuzana Obernauerová   ....................................................... 
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Prezeninr[ listina
z druh6ho zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva

v Borskom Sviitom Jure konan6ho28. novembra2022 o 18:00 hod.

v kultrirnom dome

Mgr. Juraj Smol6r - zdstupca starostu obce

Milan Cerrn6k

Ing. Oliver I Irornkovid

Mgr., MSc. Martin Kajzer

Mgr . Ztzana Obernauerovd

Ing. Torn65 Prachar

Petra Srnol6rov6

Rastislav Stvrtecky

Mgr. Iiubica Uhrov6

Peter Vlk

Mgr. Rastislav Droppa - hlavny kontrolor obce

Lucia Dra5kovidov6 - tnzdov6 ridtovnidka
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Bežné   príjmy 2022 rozpočet 1.zmena 2. zmena 3.zmena 4.zmena 5.zmena rozdiel

292017 vrátené príjmy z min. rokov 0 0 0 4 527 4 527 5 571 1 044

111003 výnos dane 584 134 584 134 584 134 584 134 609 520 613 989 4 469

212001 vydobyté nerasty 0 0 0 0 1 800 1 800 0

222 003 za porušenie predpisov 0 0 0 0 0 20 20

211003 dividendy 0 0 0 0 0 6 009 6 009

Bežné príjmy spolu: 584 134 584 134 584 134 588 661 615 847 627 389 11 542

1800,00 322001

Kapitálové príjmy 

2022   rozpočet 1. zmena 2. zmena 3.zmena 4.zmena 5.zmena rozdiel

0 0 0 0 0 0

Príjmové finančné operácie 2022    rozpočet 2 zmena 3.zmena 4.zmena 5.zmena rozdiel

453000 Základná škola  nevyčerpané financie z r. 2021 bežné výdavky ŠR 0 21 432 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 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 1 885 0

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

0 87 317 87 317 87 317 97 317 97 317 0

Borský Svätý Jur, 22.11.2022  

finančné príjmy spolu

zmena rozpočtu č.5/2022

kapitálové príjmy spolu



Bežné výdavky 2022     rozpočet 1.zmena 2.zmena 3.zmena 4.zmena 5.zmena rozdiel

v € v € v € v € v € v € 

01. 1.1.0 obecny úrad 0

125 500 125 500 131 900 137 455 137 455 144 655 7 200

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

633 004 prevádzkové prístroje 500 500 500 500 500 0 -500

634 001 palivo 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 -500

642 002 transfér  ČK 0 0 400 400 400 400 0

611,62 mzdy, odvody  dodatok ku kolektívnej zmluve 124 000 124 000 124 000 129 555 129 555 137 755 8 200

04.5.1.0   cestná doprava 0 10 100 30 500 30 500 30 500 30 500 0

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

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

6 500 6 500 9 300 9 300 9 300 7 800 -1 500

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

634002  sevis, údržba kosačiek 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2 000 -1 500

8 000 8 000 25 000 14 000 14 000 14 000 0

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

0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 0

642002 transfér pre dob.hasičov 0 0 500 500 500 500 0

635006 kúrenie 8 000 8 000 8 000 8 000 0

0 0 5 300 5 300 5 300 5 300 0

0 0 300 300 300 300 0

0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0

08.2.0.0. kultúra 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 -2 000

635006 údržba budov 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 -2 000

0 8 000 8 000 23 714 23 714 0

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

642014 transfér pre AK 3 000 3 000 3 000 3 000

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

Bežné výdavky spolu: 143 000 153 100 221 500 216 055 231 769 235 469 3 700

637001        transfér pre STS

zmena rozpočtu č.  5/ 2022

06.6.0.0   bývanie

06.2.0.0  verejná zeleň

03.2.0.0    požiarna ochrana

08.1.0.0   športové služby

642002        transfér pre FK

09.1.1.1    školstvo



Kapitálové výdavky 2022     rozpočet 1.zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena 5.zmena rozdiel

05.1.0.0  dpadové hospodársto 0 0 17 500 17 500 17 500 17 500 0

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

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

06.6.0.0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0

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

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

0 0 0

0 0

0 0 0 0

Kapitálové výdavky spolu: 0 0 25 500 25 500 21 500 21 500 0

Základná škola s materskou školou

2022 rozpočet 1. zmena 2.zmena 3.zmena 4. zmena 5.zmena rozdiel

683 500 683 500 690 700 696 132 708 995 751 755

ZŠ BT zo ŠR prenesené kompetencie  - normatívne 453 000 453 000 453 000 453 000 453 000 453 000

ZŠ

prenesené kompetencie  - nenormatívne  :  odchodné, 

príspevok na Ukrajincov, na učebnice,  príspevok na 

energie, učebnice, špecifiká, školské potreby, stravné 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 50 000

468 000 468 000 468 000 468 000 468 000 503 000

Šk. zariad. MŠ, ŠK, ŠJ

  MŠ 80 000 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 28 000 0

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

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

navyšenie tarifných platov 0 0 0 0 2 863 2 863 0

Pokrytie miezd 200 5 632 5 632 5 632 0

havária -  kanalizácia a odpad  RF 0 0 0 0 10 000 10 000 0

odmeny 0 0 0 0 0 7 760 7 760

Spolu 180 000 180 000 187 200 192 632 205 495 213 255 7 760

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

215 500 215 500 222 700 228 132 240 995 248 755 7 760

v Borskom Svätom Jure, 22.11.2022

 

Spolu

Spolu

bývanie

sumár = originálne + prenesené kompetencie



Stano宙sko hlavnこho kontro16ra obce BoК kチ Sva呼 Jur k niⅥ「hu na ipravu rozpo嶺 ■1
Юzpoこtovコm opatttnfmこ 5/2022

V stilade s ustanovenim§ 18f ods.l pism.c)z`konaこ 369/1990 Zb.o obecnom zriade通 v zneni nesko3ich zmien a

doplnkov,pttdHad`m obecndmu zastupiteLヤ uv Bo∬kom Svatom Jure,stanoⅥ sko k ndvrhu 5.zmeny Юzpoこ tu obce

Borsk′ SvOけ Jur na Юk 2022.Obec v s種 ade s ustanovenfm§ 14 ods.2,pFsm.b);c)ad)zdkonaこ .583/2004Z.z.
O rOZpOこ tOV′Ch praⅥ dMCh Lemnei SamOSpriVy a O Zmene a dOplneni dektOttCh Zよ OnOV V mem neSkO轟 th
predPisoヽ predHadi nttledovny ndvrh zmeny rozpoこ 籠.

Ntth na ttaⅦ rozpoこtu sa predldad五 輌 ma z d6vodu schvttenei ble疑 呵 製 uw wttiello smptta pre ttmu

a vereinti sluЙ bu a dodaよu ku kolekivn● zmluve vytteho sttptta na rok 2022,ko呼 zabezpeこ可e zalnestnmcom
vettnei sttby a ζt`mym zamestnmcom vyplate正 o odmeny"v郵睦 500,‐ C v hrubom,ktor`md bプ vがatend vo

vチplamom termine mesiaca mgust 2022,nainesk6r痣 よ do 31■ 22022.Zvtten`inmこn`nttolγ z d6vodu
iedno翼zov● odmeny 500r C,boli vyこ ■len6 pre poむ eby obecn`ho ttadu v Sume 6.500,‐ C.Po宙 n■oゞ vyplait'odmeny
vo呼 ζke 500バ v hmbom pre osmmフ ch zamestnancOv miest a obci p碇 亘esoH“t na plecia samOspriv,hOK m∬ ia

nttt'a vydeit'vo svOjid Юzp。こtoch dostat。嶺61守ie na tahO zvtten6 mzdOv`n6量 ady.vzhradom k uvedel16mu
bolo potrebn`p」st■lpiピ k revfz五 Юzpoこlovフch wdavkov.Bch idendfikovan`亜 ektor6 polo泳工kde sa predpokad`
nittieこ erpmie do konca roka 2022,a predoZen′ ndvrh na ich bttkciu,tak,由 y bolo moZn6 ztteη eこ iぜ finan嶺6

pЮsmedky na vyplate亘 e odmien.Rovnよ oよo zamesmmci ttadu maju nttok na odmenu tt zamestnmci z`Hadnih
数61.Zよladn`数oly na svoju pttvidzku,kedte sa jednd o prenesm6 kompeteFie,お 載五vaj近 壼nmこ轟

'prosdedtt zoζdmeho rozpoこtu z MinibtesⅣa ζkobtva SR cez mma血 y_Avこ ak mallcovame orttn`hych kompetenc五 naこ通nost'

ζk01Sk夕Ch HubOV a ζk01Sけ Ch iedihile ZtteZpeこ OVan6 Z ЮZpOこm SamOSpttVy:PretO tt V pnpade platOV ZameShmcoV

Z5zaraden′Ch d0 0nghttnyCh kOmpdenCifie pOVIn■ OSFOu ttlnOSp五 w証 OkOVat'dOSmtOこn`1岬te.ZVtten`壼 nanこ n6

n壼oky z dOvodu jednorazov● odmeny 500,一 C bou vyこslen`px poteby ζkoly v sumeフ .760,― C.Zmena rozpoこ tu

zahtta■ schvaen1l odnlenu ptt maⅥ l`ho kontro16ra v sume 1 568,‐ C。

PredOZenフ niVrh b01 pOSlldenチ :

1.Z hFadiska m1lo題よoj sp“Ⅷoぬ ‐predloZenフ ndvrh na“ ravu Юηoこtuこ 5/2022 je v p靖 movej苺 弩davkovej

撫 i sp順ovanチ v sttade s platnou leJslativou z6bnaこ 583/2004Z.z.o■ oη oこtov′由 pra宙dMch ttemnej samO寧 五vy
v znem neskoぶ ch predPisov.N五Ⅵh na ttpravu Юηoこ撻こ5/2022 ie predlo乏enチ v deneni v s■ ade s§ 10 zlkona

こ5832004Z.z.o rozpoこ tov′Ch praⅥdMch`zemnei samosp五 vy.

2.Z vecll(1lo hi■ diska‐ Uprava rozpo登u beこnチch pF■mOV a bettnチ Cll Vコ daVkOⅥ

豊 聖 邸 L上亜 重 理 彙 軍     ～pttmov v celbvejザ 蛭 +11542メ
,

-111003V′ nos dane z pttmov poukttanヵizenm● samo叩rive  +4469,‐ C
‐292 017 Vrdtene prl〕 my z mindチch Юkov vo vyζ ke       +1044,… C
‐222 003 Polmり,penge aitt smkde― za pomζ mie pttdPisov    +20,‐ C
-211 003 Pttmy z podnika五 a― dhえdendy             +6009,一 C

壺 mn」畦二涵襲崚
01,1・ 1・0 0be⊆ニユニエ塁塁
mzdy,odvody dodatok h kobk百Ⅶej zmluve          +8200,C
血翼

=里
覇猛L理由 Q工_!曇≧L弧ユ曇 堡≦』塁」LttI鯉重理 LこL重」堕_整gES≧郵塁

=曇
重』重 L

odIIleny                                                   + 7760,― C
01・ 1・ 1・0 0be⊆菫ユ垂二塁塁
633004 Prevddzkov6 stoJe,pnstr● e,zariadenie,technika a nttadie  -500,一 C
634001 Palivo,ma」 v丘,oleie,ζpecttune kvapahny           ‐500,一C
06.2.0.0,ver19里長Zelei

634002 SeⅣ is,通dttba,opravy a考 davky s tヵ■spojen`      -1500,‐ C
03.2.0.0 1kul● 血ra
635006 Rutinni a ζtand=dni ttdrlba budov,oblekov誠めo ichこ 田〔 -2000,く

Kapit盤ov`p五jmy― Bez zneny
Kiapit灘ov(6vブdavky― BeZ ZIEleny

Fhanこn6oper4cie 一 :Bezコmelly

Finanh(opeFttie― WdaVky… bじ ZElleny

Ziver

Predkladani{ zmena rozpodtu t.512A22 vychiidza z potrieb obce. PredloZenou zrnenou rozpottu neddjde k naqi5eniu
deficiturozpodtu, aposlancomobecn6ho zastupitelstva o dp o rf iam schviilit'zmenurozpottuvrozsahu, akom
je niivrh predloienli.

Mgr. Rastislav Droppa
hlavny kontrol5r obce
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Otvoren'i list obyvatelbv obce org6nom samosprSvy Obce Borsk'i Svdt'i Jur

Borsk'i 5v. Jur-Tomky 20. tL.2022

VdZen'i pdn starosta Mgr. JurajSmoliir,vdZeni poslanci Obecn6ho zastupitel'stva obce Borsk'i Sviitri

Jur,

my, obyvatelia obce Borskri Sv. Jur, najmd dasti Tomky, sme s hlboktm znepokojenim

a rozhordenim vzali na vedomie skutodnost, Ze ste sa dfia 4. tt. 2022 rozhodli zada{ 0zemn6

konanie k vristavbe 7 rodinnrich domov na Tomkoch. Nie sme principidlne proti vristavbe na

Tomkoch, ba naopak - boli by sme radi, keby dast' obce Tomky konedne dostala moZnos{ rozvijaf

sa. Rozvoj (a teda aj d'alSia v'istavba) nie je vSak moZnil bez toho, aby boli najsk6r vyrie5en6

aktudlne probl6my, ktor6 vfrazne obmedzuj0 n55 kaZdodennf iivot a zhor5uj0 jeho kvalitu.

Ozndmenie o zadatf (zemn6ho konania bolo realizovan6 verejnou vyhldikou uverejnenou na

f radnejtabuli. Sme presvedden[, Ze orgSny samosprSvy obce a im podriaden6 servisn6 pracoviskd

(Obecn'i (rad Borskri Svatri Jur i Spolodn'i obecn,i Irad v Senici) s0 zSkonom zriaden6 k tomu, aby

Zivot obce, t. j. komunity obdanov ul'ahfili, nie ho komplikovali. Nikto nespochybfruje, Ze je

v kompetencii spr5vneho orgdnu dat' na vedomie zlvaint skutodnos{ dotknuttm osobiim formou

verejnej vyhl65ky. Ocenili by sme v5ak, keby sme na tak6to zivain6 skutodnosti boli upozorneni

aj obvykl'im sp6sobom, teda vyhl6senim v obecnom rozhlase. Z6kon vdm to neukladd, no ani

nezakazuje. BohuZial', m6lokto md moZnost'tr6vit svoj volh'i 6as pravideln'im Studovan[m 0radnej

tabule di webstrdnky obce.

. Ziadame preto, aby sme boli vbudfcnosti na podobn6 zAvain| informdcie upozorfiovani

prostredn ictvom miestneho rozh lasu.

o Navrhujeme, aby sa k zdkladnyim ot6zkam Zivota obce zvol6vali zhromaZdenia obyvatelbv obce

namiesto zamldovania zlvai.nych rozhodnuti, ktord majri ziisadn'i vplyv na Zivot kaid6ho

obyvatel'a. Tak6to zhromaidenia by obnovili straten0 d6veru v orgdny samosprdvy, dali by

moZnosf obdanom dozvediet' sa viacej o aktudlnych otiizkach a diskutovat'.

Na predvolebnyich stretnutiach sme jasne tlmodili na5e probl6my, ktor6 vfrazne zhorSujti kvalitu

ndSho kaZdodenn6ho Zivota a bez vyrieienia ktonich si nedok6Zeme predstavi{ d'al5iu z6tai uii
tak nevyhovujticej infraStruktilry na Tomkoch nov'imi stavbami. ZazitvaZn,d povaZujeme:

1. probl6my so z6sobovan[m pitnou vodou,

2. absenciu nezdvadnej likviddcie odpadovtch v6d,

3. nerie5enie dopravnej situ6cie, napriklad havarijn6ho (seku kriZovatky pri kostole

a nevyhovuj0ci stav ciest,

4. pribf dajfce oplotenia lesnrich pozemkov v okollosady.

Probl6my s pitnou vodou

V naSich studniach je nedostatok vody. Vedenie obce nevybudovalo v iastiTomky vodovod a sme

presveddeni, ie je nemyslitel'n6, aby v 21. storodi v civilizovanej krajine v centre Eur6py zdvisel

pristup k distej pitnej vode od toho, 6i zaprii, di bude dos{ vody v jazierku a pod. Predpokladdme,



Ze plSnovan6 domy bud0 zSsobovan6 pitnou vodou z novyich studni (6i noveho centrdlneho vrtu),

ktor6 znlZia hladinu vody v na5ich existujticich studniach. Preto bez vyrie5enia zdsobovania dasti

Tomky pitnou vodou povaiujeme schvdlenie akejkol'vek novej vtstavby (zisk jednotlivca) za hrub6

poru5enie principu verejn6ho zdujmu.

o PoZadujeme preto vypracovanie koncepcie zdsobovania dastiTomky pitnou vodou a n5sledne
pokial'moino jej 6o najskoriiu realizdciu. l(oncepcia zahffia tiei starostlivost' o pritok vody do
jazierka - pri poklese vody vjazierku klesajrl spodn6 vody, ndsledkom 6oho ndm vysychaj0
studne.

Likviddcia od padov'ich vdd

S vy55ie spomenut'i m probl6mom je neodmyslitelhe spojenii aj otiizka vyp05t'ania odpadov'ich
v6d do okolia. Nakolko do dne5n6ho df,a vedenie obce nezabezpedilo moZnost' nez6vadnej,

cenovo dostupnej likvid6cie odpadovtch v6d, tieto sa vyv6Zaj( do okolia a znedist'ujf naie zdroje
pitnej vody. Za hrube poruSenie principu verejn6ho zdujmu (zisk jednotlivca) povaZujeme preto
tieZ schv6lenie novej vfstavby bez vyrieSenia probl6mu nez6vadnej likvidScie odpadovfch v6d.
o VyzVvame orgSny samosprdvy obce, aby zabrdnili znedist'ovaniu pitnej vody, od ktonich sme

v dastiTomky existendne zSvisli, a vyrieSili probl6m realizScie distidky odpadov'ich v6d!

Kriiovatka pri kostole

KriZovatka pri kostole je miestom 6ast'ich dopravntch neh6d, nakolko je z d6vodu vybudovania
oplotenI neprehl'adnd. Situdciu nezlep5ilo ani umiestnenie dopravn6ho zrkadla (v zimn'ich

mesiacoch je nefunkdn6) 6i zniZenie maximdlnej nichlosti na 30 km/hod. Vodidi dan6 obmedzenie
nere5pektuj0. V minulosti vznikol podnet na rieSenie havarijn6ho riseku formou stredov6ho

ostrovdeka alebo mal6ho kruhov6ho objazdu, ktoni by prirodzenou cestou prin0tilvodidov zniii(.

nichlost. Tieto podnety boli zamietnut6 z d6vodu, ie okolit6 pozemky sti v sfikromnom
vlastnfctve.
Vfstavbou 7 domov by sa nadmerne zvf5ila premdvka pre uZ dnes nevyhovujticu cestu v ulici,

kde je spomenut5 vlistavba pl6novan6. T6to cesta 0sti do vy55ie spomenutej neprehl'adnej

kriiovatky pri kostole. Vrirazne by sa t'im zvriSila i frekventovanos{ dopravy v tomto 0seku

a ohrozila bezpednos{ sfdasn'ich obyvatelbv dasti Tomky, resp. bezpednost pripadn'ich nov'ich

obyvatelbv ktori by sitakto nekoncepdne postaven6 domy k0pili.
. Ziadame o196ny samosprdvy obce, aby zadali vypracovanie projektu vybudovania bezpednej

kriZovatky a zadali rokovania o odk0pen[, pripadne vyvlastneni nevyhnutn'ich dastf pozemkov

na tento Idel.
o Trv6me tieZ na tom, aby predmetn6 stavebn6 povolenie bolo podmienen6 vybudovanim

infraitrukttiry vrdtane obojsmernej cesty na ndklady stavebnika a urdenim konkr6tnej v,iraznej

sankcie pre prfpad nesplnenia tejto podmienky - adekvdtna pokuta, nevydanie kolaudadn6ho

rozhodnutia, zruienie stavebn6ho povolenia, rozhodnutie o odstr6neni stavby - tak, aby bol

stavebn[k printiten,i t0to podmienku splni{.

Oplotenia lesnyich pozemkov

V poslednom obdobi pozorujeme v okoli Tomkov mnoZiace sa oplotenia vo ,,volhej" prirode

napriek tomu, ie sa tdto oblas{ nachddza v CHKO. Na niektortch pozemkoch (lesnou cestou

smerom k osade H05ky) sa objavujri stavby v rozpore s platn'im fzemn'im plSnom Obce Borsk'i

Sviitf Jur, ktorV je verejnou dohodou o sp6sobe vyuZlvania 0zemia a ak6kol'vek oplotenia
neprip0Sta.



o Ziadame, aby bol vykonanri Stdtny stavebnri dohl'ad, pre neleg5lne stavby bolo vydan6

rozhodnutie o odstr6nenIstavby a stavebnlkom udelend exempldrna pokuta.

ZAver

1. S ohl'adom na uveden6 d6vody a diskusiu obdanov k danej t6me v6s Ziadame, aby ste

v dasti obce Tomky nevydSvali Ziadne (zemn6 rozhodnutie ani stavebn6 povolenie do

momentu, pokial' nebude vyrie5en6 sfdasn6 situ6cia ohrozujfca zdravie a Zivoty

obyvatelbv osady Tomky. Spolufinancovanie realiz6cie navrhnutfch krokov je moin6
poZadovat' od Ziadatelbv o 0zemn6 rozhodnutie di stavebn6 povolenie ako prispevok na

rozvoj obce. V okolitfch obciach je to uZ beZnii prax.

2. Dalej iiadame, aby ste v obci vytvorili atmosf6ru slobody a d6very, v ktorej bude moin6
otvorene diskutovat o r6znych postojoch a n6zoroch a tieZ navrhovat alternatfvne
rie5enia.

S 0ctou obyvatelia obce Tomky
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