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Z á p i s n i c a 

 

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 19. 09. 2016 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice)  

- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčiková  

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 
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. Správa o kontrole na úseku odpadového hospodárstva 

5. Členovia Rady školy – delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

6. Zmluva o spolupráci č. 1/2016 o združení finančných prostriedkov 

7. Diskusia  

8. Záver 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová. 
Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné. Starostka 

za zapisovateľku určila Máriu Šimková. Do návrhovej komisie navrhla Mgr. Jozefa Baláža a Mgr. 

Máriu Hromkovičovú, za overovateľov zápisnice Petra Haleša a Bc. Petra Holúbka. Títo poslanci 
boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení.  
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2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 16.09.2016. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  3 4 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

 

kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 46/2015, 6/2016, 7/2016 a 

8/2016. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Šimon Kadlic 

 

Bc. Holúbek poznamenal, že na pracovných poradách sa hovorilo o tom, že chodník pri parkovisku 
pri ZŠ bude pokračovať vyvýšený, aby voda, ktorá tečie po ceste nevtekala do školy. Starostka 
uviedla, že situácia sa bude riešiť, no momentálne sa venuje cestám, vyvráteným stromom v osade 

Tomky a výmene popolníc. Informovala, že keď sa robila cesta, tak tam je aj vsakovačka, aby voda 

nestála na ceste. 

Bc. Holúbek sa pýtal, na uznesenia, ktoré sa týkali rekonštrukcie pošty a zmeny systému 
odpadového hospodárstva na osade Tomky. Starostka informovala, že na rekonštrukciu pošty má 
zatiaľ dve cenové ponuky – do sumy 24 000,- €. Bc. Holúbek navrhol prijímať cenové ponuky do 

polovice októbra. K zmene systému odpadového hospodárstva na osade Tomky starostka uviedla, že 
do stojiska sa musia umiestniť nové 1 100 l. nádoby. Na pripomienku, že v stojisku môže niekto 
zostať zatvorený, reagovala, že dvere na stojisku sa nezatvárajú samovoľne, dvere sa musia zatvárať 
silou. Ďalej pokračovala, že ak by prišlo k situácii, že odpad sa do stojiska bude vhadzovať, tak sa 
bude riešiť aj prestrešenie stojiska. 
 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 29.02.2016 

Na minulom zasadnutí OZ boli zodpovedané všetky otázky. 
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4. Správa o kontrole na úseku odpadového hospodárstva 

Správu o kontrole na úseku odpadového hospodárstva spracovala hlavná kontrolórka, Mgr. Iveta 

Balejčiková. Správa bola poslancom poslaná 13. 09. 2016. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 
Bc. Holúbek, predseda finančnej komisie uviedol, že komisia nie je spokojná s kontrolou, ktorú 

vykonala hlavná kontrolórka. Z pohľadu Bc. Holúbka kontrolórka vykonala formálnu kontrolu zmlúv 
a faktúr, no žiadali hĺbkový audit. Bc. Holúbek uviedol, že od roku 2004 do roku 2015 obci  rástli 
náklady za odpad. Ďalej uviedol, že chcel, aby kontrolórka skontrolovala, dôvod nárastu odpadu. 
Hovoril o tom, že v roku 2004 bolo komunálneho odpadu vyvezeného 44 ton, v roku 2008 68 ton, 

v roku 2010 130 ton, v roku 2012 312 ton, v roku 2014 249 ton, čo predstavuje nárast o 200 ton 

odpadu. Hlavná kontrolórka uviedla, že v takom prípade ide o vecnú kontrolu, ktorú vykonáva 
pracovník obecného úradu, ktorý zodpovedá za administratívnu kontrolu - či faktúra spĺňa, čo bolo 
fakturované. Spomenula, že podľa cenníka na rok 2014 a 2015 je v zmluve uvedené, že sa zvážajú 
110 litrové, 240 litrové, 120 litrové nádoby, atď. Čo bolo uvedené v zmluve, to bolo aj fakturované, 
tony, ktoré spomína Bc. Holúbek sú tony z vážnych lístkov. Hlavná kontrolórka hovorila o tom, že 
kontrolu by musel niekto urobiť takým štýlom, že sa postaví k váhe v .A.S.A. SLOVENSKO a bude 

kontrolovať či to sedí s vážnymi lístkami.  
Bc. Šimon Kadlic sa pýtal hlavnej kontrolórky koľko pracovných hodín zabralo kontrolórke 

vytvoriť túto správu, keďže uznesenie na kontrolu celkového odpadového hospodárstva obce hlavnou 
kontrolórkou obce bolo schválené už skorej. Hlavná kontrolórka uviedla, že aj s prípravou to trvalo 
asi 4 dni po 7 pracovných hodín. Ďalej Bc. Kadlic spomenul, že keďže kontrolórka tvrdí, že kontroluje 
faktúry a zmluvy, prečo nie je v správe zmienená aj zmluva so spoločnosťou  
ND - A.Kratochvíl. Keďže uznesením bola myslená celková kontrola odpadového hospodárstva – 

zberný dvor, vývoz septikov, iné záležitosti, pri ktorých vzniká povinnosť odstraňovať odpad a všetky 
zmluvy, ktoré má obec uzatvorené, nielen so spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO. Bc. Holúbek 
odprezentoval porovnanie vývozu odpadu od spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO a ND – 

A.Kratochvíl. Uviedol, že vývoz od spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO od roku 2004 do roku 2014 
je približne rovnaká, na rozdiel od spoločnosti ND – A.Kratochvíl, kedy je v roku 2004 vyvezených 
44 ton odpadu a v roku 2014 249 ton odpadu. Hlavná kontrolórka na túto skutočnosť uviedla, že nie 
je oprávnená posudzovať prečo je toho odpadu toľko, ďalej uviedla, že ona ako hlavná kontrolórka 
nie je oprávnená robiť audit, ona môže kontrolovať, či obec dodržiava zmluvu, VZN, plnenie v rámci 
odpadovej položky, zverejňovanie faktúr. Bc. Kadlic hovoril o tom, že spoločnosť .A.S.A. 
SLOVENSKO obci účtuje poplatok za zmiešaný odpad, ktorá je v ich spoločnosti najvyššia a po 

osobnej prehliadke zberného dvora v obci sa taký odpad nenachádza. Hlavná kontrolórka uviedla, že 
tento problém je všade i na mestách, jediné čo sa dá v tomto robiť je to, že obec poverí zodpovedného 
pracovníka, konkrétne v našej obci je to pracovník, ktorý pracuje s daňami a fyzicky spolu s dvomi 

poslancami idú na to miesto a tam musia kontrolovať každý zber, odvoz, aby sa zistil stav na vážnych 
lístkoch. Bc. Kadlic ďalej  hovoril o tom, že na tieto služby, by mala byť elektronická aukcia, ktorá 
sa v obci nepoužíva a táto skutočnosť nie je taktiež zahrnutá v správe. Kontrolórka uviedla, že 
nevykonávala kontrolu odpadového hospodárstva v nadväznosti na verejné obstarávanie. Ďalej 
pokračovala, že touto témou sa naozaj zaoberala, zisťovala aké možnosti môže obec využiť. 
Spomenula, že zo skúseností z mesta môže povedať, že .A.S.A. SLOVENSKO sa v tomto „rada 

mýli“. Uviedla, že ona ako hlavný kontrolór vykonáva dokladovú kontrolu – keď sú hlavnej 
kontrolórke od obce predložené doklady, nemá dôvod tomu neveriť. 
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 Bc. Kadlic uviedol, že skutočnosť, že výberové konanie na prepravcu vyhrala spoločnosť 
.A.S.A. SLOVENSKO taktiež nie je v správe spomenuté. Hlavná kontrolórka uviedla, že 
kontrolovala, čo si zadala do plánu kontrolnej činnosti. 

Bc. Šimon Kadlic hovoril o tom, že v spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO je jeden človek pre 
každú obec a on odmieta s ním, ako predsedom komisie životného prostredia a aj poslancami 

komunikovať. Starostka obce uviedla, že tento človek z .A.S.A. SLOVENSKO – pani Elizová, 

komunikuje so starostkou ako s predstaviteľom obce. Starostka hovorila o tom, že pani Elizová sa 
môže zúčastniť pracovnej porady poslancov, kde bude priestor na otázky. Starostka informovala, že 
keďže je nový zákon o odpadoch nastávajú aj nové problémy, takisto sa bude inak vykonávať 
separácia odpadu, nakoľko spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO  vystupuje len ako prepravca a 
Organizácia zodpovednosti výrobcov zodpovedná za separovaný odpad. Bc. Kadlic poznamenal, že 
v správe o verejnom obstarávaní je, že zberný dvor má na starosti spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO, 

čo znamená, že na zbernom dvore budú kontajnery od .A.S.A. SLOVENSKO, ktorá tieto kontajnery 
dopraví na zberné miesto a aj ich odtiaľ naplnené odvezie. Starostka ozrejmila, že systém zberu zo 
zberného miesta bude fungovať ako doteraz. Ak by to bolo tak, že .A.S.A. SLOVENSKO na zberné 
miesto privezie a pristaví kontajner, to bude predstavovať zvýšené náklady. Bc. Kadlic poznamenal, 
že v tom prípade bolo verejné obstarávanie zbytočné, okrem toho, že sa vymenili občanom popolnice. 
Ďalej poznamenal, že keďže sa hlavná kontrolórka venovala aj zverejňovaniu zmlúv, zaujímal sa o to, 

či je zmluva s ND – A.Kratochvíl zverejnená na webovej stránke obce. Starostka obce uviedla, že 
táto zmluva bola uzatvorená v roku 2009 a kontrolórka ozrejmila, že povinnosť zverejňovať zmluvy 
vznikla až v roku 2011. Bc. Kadlic sa ďalej pýtal, že keďže kontrolórka túto zmluvu čítala, či je 
zmluva správne formulovaná a keďže zmluva obsahuje, že platiť sa bude na základe aktuálnych 
cenníkov, no cenníky nie sú nikde na obecnej webovej stránke zverejnené, či je tento postup správny 

z formálneho aj obsahového hľadiska. Hlavná kontrolórka uviedla, že zmluvu s ND – A.Kratochvíl 
neskúmala. Bc. Kadlic poznamenal, že hlavní kontrolórka si protirečí. Kontrolórka poznamenala, že 
kontrolu môže robiť námatkovo a vybrala si zmluvu so spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO. Ak 

poslanci chcú nejakú špecifickú kontrolu, majú jej to zadať do uznesenia, na základe ktorého kontrolu 
vykoná. Bc. Kadlic sa dotazoval, či hlavná kontrolórka prešetrovala podmienky výberového konania, 
čo sa týkali uzavretia zmluvy so spoločnosťou ND – A.Kratochvíl. Hlavná kontrolórka hovorila 
o tom, že ani s firmou ND – A.Kratochvíl a ani s .A.S.A. SLOVENSKO nevykonávala kontrolu 
v nadväznosti na verejné obstarávanie.  

Hlavná kontrolórka hovorila o tom, že pani Elizová zo spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO sa 
môže pozvať na rokovanie obecného zastupiteľstva, na ktorom zodpovie otázky ohľadom odpadu – 

nárast odpadu, ako sa odpad váži. Bc. Holúbek poznamenal, že toto pozvanie sa môže doriešiť na 
pracovnej porade.   

 

U z n e s e n i e  č .  3 5 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Správu o kontrole na úseku odpadového hospodárstva. 

 

Hlasovanie 
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Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta 
Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 1 

Bc. Šimon Kadlic 

Zdržal sa: 1 

Bc. Peter Holúbek 

 

 

5. Členovia Rady školy – delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

Starostka obce hovorila o tom, že Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. 
Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov 

v oblasti výchovy a vzdelávania. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa. Členmi Rady školy, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja 
zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, 
štyria zvolení zástupcovia rodičov a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
 

U z n e s e n i e  č .  3 6 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský Svätý 
Jur: 

1. Bc. Mária Macejková 

2. Ing. Martina Macejková 

3. Mgr. Mária Hromkovičová 

4. Peter Trnka 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Zmluva o spolupráci č. 1/2016 o združení finančných prostriedkov 



6 

 

Občianske združenie (OZ) MAS Záhorie bolo založené v roku 2015, sídlom OZ je Štefánikova 
ulica 1408/56, Senica. Zmluvné strany (obec Borský Mikuláš, obec Borský Svätý Jur, obec Čáry, 
obec Dojč, obec Koválov, obec Kuklov, obec Lakšárska Nová Ves, obec Moravský Svätý Ján, obec 
Rovensko, obec Smrdáky, obec Šajdíkove Humence, mesto Šaštín Stráže) ako členovia MAS Záhorie 
v záujme efektívneho rozvoja a plnenia cieľov združenia v súlade s §20a zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, uzatvorili túto Zmluvu o spolupráci a združení 
finančných prostriedkov. 

Združenie na základe podanej žiadosti získalo dotáciu na projekt Podpora na miestny rozvoj 
iniciatívy LEADER – Prípravná podpora, vo výške 12 000,- eur. Poskytovateľom dotácie je 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

Združenie verejnou súťažou prieskumom trhu obstaralo dodávateľa Star EU a.s., Bratislava ako 

dodávateľa služieb „Poradenstvo, odborné vzdelávanie, konzultácie a riadenie prípravy vypracovania 

stratégie”, za cenu 10 125,- eur. 

Keďže je dotácia poskytovaná formou refundácie, výdavok za dodanie služieb je potrebné najprv 
uhradiť na účet dodávateľa – predfinancovať. Nakoľko združenie nedisponuje finančnými 
prostriedkami v potrebnej výške, bude na základe uznesenia členov združenia suma 10 000,- eur  

združená zmluvnými stranami pomerne nasledovne: 
Borský Mikuláš - 1 000,- € 

Borský Svätý Jur - 1 000,- € 

Čáry - 1 000,- € 

Dojč - 1 000,- € 

Koválov - 500,- € 

Kuklov - 500,- € 

Lakšárska Nová Ves - 1 000,- € 

Moravský Svätý Ján - 1 000,- € 

Rovensko - 500,- € 

Smrdáky - 500,- € 

Šaštín Stráže - 1 000,- € 

Šajdíkove Humence - 1 000,- € 

Prostriedky poskytnuté zmluvnými stranami na predfinancovanie aktivít projektu združenia budú 
po ich refundácii vrátené späť jednotlivým zmluvným stranám, a to v rovnakej výške, v akej boli 
poskytnuté. 

Starostka spomenula, že minulý rok poslancov informovala o založení OZ MAS Záhorie, ktorého 
členom musí byť jedno mesto nad 20 000 obyvateľov, i keď mesto nečerpá finančné prostriedky z 
MAS a určitý počet obcí, ktoré musia byť spojené katastrami. Ide o riadenie zdola, v zastúpení je 
súkromný sektor, občianske združenia, katolícka cirkev, obce. Na túto stratégiu OZ MAS dostane 

12 000,- €, OZ MAS Záhorie nedisponuje finančnými prostriedkami a preto sa starostovia dohodli, 

že podľa počtu obyvateľov zapožičajú financie, ktoré sa musia uhradiť do konca septembra. Čiže 
obec na základe uznesenia požičia peniaze, ktoré však budú obci vrátené späť. Bc. Holúbek sa 
informoval čo bude prínosom. Starostka ozrejmila, že toto je prípravná fáza, v ktorej sa stanovili 

priority. 

Pán Peter Trnka poznamenal, že MAS v Terchovej funguje už asi 5 rokov a riešia napr. eurofondy, 
aby sa nimi obce nemuseli zaoberať. Taktiež spomenul, že napr. MAS v Terchovskej doline vybavila 

odkanalizovanie. Starostka poznamenala, že ide o to, aby jednotlivé obce spolupracovali, aby sa 
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združovali, aby aj občianske združenia boli zapojené do aktivít obce, napr. by sa mohli budovať 
cyklotrasy – spojiť cyklotrasami jednotlivé obce. 

Bc. Kadlic sa pýtal, kedy obec môže na MAS Záhorie vznášať požiadavky. Starostka odpovedala, 
že až po schválení finančných  prostriedkov. 
 

U z n e s e n i e  č .  3 7 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure na svojom 19. riadnom zasadnutí  dňa 19. 09. 2016 

 

s c h v a ľ u j e  

 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č.1/2016 o združení finančných prostriedkov podľa §20a zákona 
369/1990 o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, na účel predfinancovania aktivít 
združenia MAS Záhorie. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Šimon Kadlic, 
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Peter Holúbek 

 

 

Starostka obce oznámila občanom, že možno pripomienkovať cestovné poriadky spoločnosti 
ARRIVA. Pripomienky možno zasielať písomne alebo mailom na obecný úrad. Pred nedávnom sa 
mohli aj spoločnosti Slovak Lines pripomienkovať autobusové spoje. Občania, ktorí svoje 
pripomienky poslali tejto spoločnosti stále evidujeme. Starostka informovala prítomných 
o vyťaženosti spojov, na ktoré obec dopláca. 

Starostka obce informovala: 

- Firma Esoplast príde do 4 týždňov vymeniť 2 okná v čakárni v zdravotnom stredisku. 

Náklad bude 750,- €. 

- Po búrke 31. 07. 2016 ešte zostali polámané a vyvrátené stromy v chatovej osade. Obec 

sa musí zaoberať likvidáciou týchto škôd. 

- 07. 09. 2016 bola odovzdaná zateplená bytovka - 4 b. j. Zhotoviteľ odovzdal kópie 
stavebného denníka, 15 ks certifikátov a atestov, fotodokumentáciu. Práce vykonala 
firma Empeka s.r.o., Bratislava.  

- 27. 08. 2016 boli na Húškoch hody, rodáci si pripomenuli 80 rokov od vysviacky kostola. 

- v spodnom byte na zdravotnom stredisku došlo k havárii na vodovodnom potrubí. 
Výmena potrubia sa bude robiť od pivnice až k hornému bytu.  

- obec zakúpila informačnú vitrínu na osadu Dolné Valy v sume 318,- €. 
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- 01. 09. 2016 bolo v resocializačnom zariadení na Tomkoch stretnutie klientov pri 
príležitosti 20. výročia založenia resocializačného zariadenia. V tento deň si aj mesto 
Šaštín Stráže pripomenulo 15 rokov od pridelenia štatútu mesta. 

- 14. 09. 2016 sa začali robiť obrubníky na Pesermlýnskej ceste. 

- 14. 09. 2016 bolo stretnutie starostov a zástupcov firmy .A.S.A SLOVENSKO  
a ENVI - PAK, na ktorom sa poukazovalo na problémy, ktoré sa vyskytli od začiatku 
tejto spolupráce. Na tomto stretnutí sa prízvukovalo, aby bol dostatok vriec na separovaný 
odpad. Pracovník firmy ENVI – PAK hovoril o tom, že pri zbere vriec šofér nevie koľko 
vriec ma rozdávať – obec žiadala, aby sa dávalo toľko vriec, koľko bolo vyložených pred 
domom. Starostka uviedla, že jednania ohľadom separovaného zberu budú pokračovať. 
V prípade, ak má niektorá domácnosť  nedostatok vriec, tak na obecnom úrade si tieto 
vrecia môžu vyzdvihnúť.  

 

 

7. Diskusia 

- Bc. Peter Holúbek poprosil o zverejňovanie zápisníc z OZ v zmysle rokovacieho poriadku, čo 
je do 7 dní a o robenie zápisníc z porád poslancov. Informoval sa ohľadom rekonštrukcie bytu 
na zdravotnom stredisku. Starostka uviedla, že momentálne sa robí výberové konanie z dvoch 

firiem, ktoré predložili ponuky a spĺňali limit 23 000,- €, čo znamená, že v krátkom čase sa 
začne s rekonštrukciou. Ďalej sa Bc. Holúbek zaujímal v ktorej časti zdravotného strediska sa 
budú vymieňať okná. Starostka ozrejmila, že na zdravotnom stredisku v čakárni sú ešte dve 
staré okná a  tieto sa budú vymieňať. Bc. Holúbek ešte dal do pozornosti, že na ulici 
Pesermlýnska medzi domami p. Smolára a p. Chropovského nesvieti lampa. Starostka 
uviedla, že o tejto lampe vie – sú hlásené aj ďalšie 4 lampy, v ktorých je potreba vymeniť 
žiarovku. 

- Bc. Šimon Kadlic poznamenal, že nakoľko tento rok sa rozpočet schvaľoval dosť neskoro, tak 
by bolo vhodné čo najskôr predniesť požiadavky k rozpočtu na ďalší rok. Ďalej sa pýtal, prečo 
mu zápisnica z OZ konaného 10. 08. 2016, na ktorom bol overovateľom zápisnice, prišla 
minulý týždeň – či bol nejaký problém. Starostka povedala, že si je toho vedomá a jediný 
problém bol ten, že z dôvodu dovoleniek a choroby bol problém so stretnutím jednotlivých 
osôb. Bc. Kadlic mal otázku v realizácii cesty. Starostka ozrejmila, že sa čaká až sa zrealizuje 
aj druhá časť, aby sa práce robili komplexne.  Bude to náročnejšie pre obyvateľov, ktorí 
v týchto častiach bývajú, pretože po položení asfaltu by sa nemalo asi 2 – 3 dni po tejto ceste 

jazdiť a taktiež  si budú musieť svoje vozidlá odstavovať mimo tejto cesty 

- Pani Hudecová uviedla, že by bolo treba riešiť , že po ceste Na štrnástku jazdia traktory, i keď 
existuje cesta z družstva. Hovorila o tom, že v tej ceste nie je robené také podložie, ktoré by 
vydržalo nápor takých ťažkých vozidiel. Podľa Bc. Kadlica by to vyriešila dopravná značka. 

Starostka obce uviedla, že mala v pláne navštíviť poľnohospodárke podniky s tým, že ich 
osloví, aby sa k pozemkom dostávali cestou z družstva. 

- Pán Prokop hovoril o odpade v chatovej oblasti Tomky – podľa jeho slov odpad stále rastie 
a nemusí sa útočiť na pána Kratochvíla, ktorý odpad odváža, že na tomto zarába. Poznamenal, 

že v prípade, ak by pán Kratochvíl prestal spolupracovať s obcou, tak najbližšie je tu obec 
Závod, ktorej by sa platila naviac cesta. Poznamenal, že v piatok bol vyvezený kontajner 

a v pondelok už je trištvrte kontajnera zaplneného. Podľa Bc. Holúbka je problém to, že obec 
upratuje odpad, ktorý tvoria cudzí ľudia. Starostka uviedla, že smetie je skutočné. Ďalej 
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hovorila o tom, že v minulosti bol v autocampe na vrátnici pán Vitek, ktorý sa staral o čistotu 
okolo kontajnerov, informoval o tom, čo sa do kontajnerov môže vhadzovať. Starostka 

hovorila o tom, že kontajnery sú určené na komunálny odpad, nie na veľkokapacitný odpad. 
Poznamenala, že s pánom Mračnom kedysi chodievali tieto kontajnery kontrolovať. 

- Pani Chudíková  poznamenala, že už by sa mohlo dať do prevádzky stojisko s kontajnermi. 

Pán Prokop hovoril o tom, že obišiel všetky smetiská na Záhorí a nikto nemá dôvod odpad 
pridávať obci Borský Svätý Jur (01:17). 

- Ing. Mária Kratochvílová začala hovoriť o tom, že telefonovala s prezidentom Združenia 
hlavných kontrolórov obcí a miest, Ing. Budzákom a v prípade, ak má s jej osobou niekto 

problém, môže túto skutočnosť nahlásiť na prokuratúru. Pýtala sa hlavnej kontrolórky, či 
podala návrh na prešetrenie záverečného účtu obce prokuratúrou. Taktiež sa zaujímala, ako 
bude mať minulé zastupiteľstvo zaplatené Bc. Šimon Kadlic, keďže nebol prítomný na celom 

zasadnutí. Starostka uviedla, že odmeny poslancom sa ešte neudeľovali - udeľujú sa raz do 
roka. Ing. Kratochvílová začala hovoriť o svojich problémoch so susedmi. Ďalej hovorila 
o tom, že na Instagrame našla fotografiu, na ktorej je podľa slov Ing. Kratochvílovej časť jej 
auta a domu. 

- Mgr. Juraj Smolár spomenul, že na ulici 1. mája je pokazený rozhlas a cestou k ihrisku je 

problém so stromami. Starostka o tomto probléme vie, rozhlas sa bude riešiť, keď sa budú 
opravovať už spomínané lampy a čo sa týka orezania stromov, tak elektrikári sľúbili, že tieto 
stromy orežú, keď prídu do obce robiť rekonštrukciu trafostanice. Bc. Holúbek pripomenul, 
že aj na pošte je nefunkčný rozhlas, ktorý je vyvrátený dohora.  

- Pán Prokop vzniesol požiadavku, či by sa mohla dať obmedzená rýchlosť – 20 km/h na 

príjazdovú cestu v chatovej osade. Starostka uviedla, že keď sa bude robiť pasport dopravného 
značenia, tak túto požiadavku prednesie zodpovednému pracovníkovi.   

- Ing. Vlková sa pýtala, či sa PET fľaše nebudú vyvážať častejšie ako 1 x do mesiaca. Starostka 
odpovedala, že zatiaľ sa riešil nedostatok vriec na separovaný odpad, no môžeme túto 
pripomienku predniesť. 

- Pán Trnka sa pýtal, či sa budú chodníky dosypávať zemou a smerom na Šaštín z Borského 
Svätého Jura je odstavený vrak auta. Starostka informovala, že o vraku vie a bude to riešiť 
obec. Ďalej poznamenala, že chodníky sa po dohode s majiteľmi pozemkov upravia – dosypú 
sa a zatrávnia.  

- Pani Hromkovičová sa pýtala na základe čoho bola vybratá firma .A.S.A. SLOVENSKO na 

zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Starostka ozrejmila, že na zber, 

prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu sa robilo verejné obstarávanie, kde sa mohli 
prihlásiť hocijaké firmy, zákazka bolo zverejnená vo vestníku. Verejné obstarávanie má svoje 
špecifiká a náležitosti. Bc. Kadlic poznamenal, že pri veľkých obstarávaniach sa nastolia také 
podmienky, ktoré splní konkrétna jedna firma. Pýtal sa, či boli podmienky nastavené férovo 
pre všetky firmy, keďže sa prihlásila len .A.S.A. SLOVENSKO, alebo ostatné firmy tieto 
podmienky nespĺňali. Starostka uviedla, že ostatné firmy určite spĺňali tieto podmienky, ale 
súťažné materiály do výberového konania podala len firma .A.S.A. SLOVENSKO, ostatné 
firmy sa neprihlásili. Verejná obstarávateľka si nemôže dovoliť dať diskriminačné 
podmienky. Starostka ďalej hovorila o tom, že spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO ponúkla 
podmienky vývoz popolníc a za objemový zber. Pani Hromkovičová sa zaujímala, či 
spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO počas viazanosti môže meniť ceny. Starostka uviedla, že 
doposiaľ sa postupovalo vždy podľa cenníkov, robili sa dodatky k zmluve, ktorá bola 
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uzatvorená v roku 2000. Momentálne sa vysúťažila firma na dobu 5 rokov, ktorá bude musieť 
tieto zmluvné podmienky plniť. Pani Hromkovičová sa ďalej zaujímala, aký prínos má obec 
z toho, že občania separujú odpad do vriec, že bolo spomínané, že tento odpad sa bude od 
obce vykupovať. Starostka ozrejmila, že kedysi to tak bývalo, ale teraz, keď vstúpila 
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá slúži na odvážanie separovaného odpadu 
a .A.S.A. SLOVENSKO robí len dopravcu, čiže v zmluvných vzťahoch je obec, OZV a 
.A.S.A. SLOVENSKO. Či v budúcnosti OZV bude platiť spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO 

náklady je teraz ťažko povedať. 

- Pán Mračna začal hovoriť o tom, že sa bavíme o odpade od stola, je treba aby sa poslanci išli 
v sobotu pozrieť na zberný dvor – kto a aký odpad tam vozí, taktiež sa pozrieť na Tomky. 
Podľa pána Mračnu by mali ísť poslanci pozrieť do zberného dvora, keď nakladače nakladajú 
odpad, ktorý sa má vyviesť do .A.S.A. SLOVENSKO. Potom by videli prečo narastá odpad. 
Na skutočnosť, že odpad bude narastať už bolo minulé zastupiteľstvo upozorňované, vtedy 

boli iné možnosti uloženia odpadu, ktoré už padli, momentálne je jediná možnosť .A.S.A. 
SLOVENSKO. Pán Mračna začal hovoriť o tom, že v polovici apríla tohto roku jedna pani 
napísala na Facebook, že jej niekto znepríjemňuje ovzdušie pálením plastových fliaš a miesto 

toho, aby túto situáciu poslanci riešili, tak sa rozvinula diskusia, či Šimon Kadlic túto 
skutočnosť má vo svojom referáte. Bc. Holúbek k tejto situácii uviedol, že sa tam bol osobne 
pozrieť a situáciu zdokumentoval. 
Pán Mračna ďalej pokračoval, že keď bol on poslancom a takáto situácia nastala, tak aj so 
starostkou išli na toto miesto situáciu riešiť. Pani Hudecová uviedla, že takéto situácie sa dejú 
stále. Pán Mračna sa pýtal poslancov ako chcú riešiť odpadky okolo fontány. Nakoľko Ing. 
Kratochvílová začala hovoriť, Bc. Kadlic nepočul otázku pána Mračnu ohľadom odpadkov 
okolo fontány a chcel otázku zopakovať, čo sa však neudialo. 

- Pani Hromkovičová sa pýtala ako je riešený zber separovaného odpadu na bytovkách. 
Starostka odpovedala, že to je riešené taktiež formou vriec. Na bytovke súp. č. 753 si vrecia 
môžu odložiť do odkladacieho priestoru a na bytovke súp. č. 790 môžu vrecia nájomníci 
umiestňovať pod schody. Starostka uviedla, že na zmenu separovaného odpadu formou vriec 
prešlo mesto Šaštín, obec Borský Svätý Jur, Kuklov, Sekule, Moravský Svätý Ján, Lakšárska 
Nová Ves a obec Kúty majú takúto formu separované odpadu už dlhšie. Keď boli v obci 

umiestnené 1 100 litrové  nádoby na separovaný odpad, tak  sa tam hádzal hocijaký odpad, 
teraz keď sa prešlo na vrecový systém, tak vo vreciach je vidno, či sú tam len plasty a či sú 
fľaše stlačené. Zatiaľ sa môže povedať, že vo vreciach na plasty sú ozaj len plasty.  Starostka 
uviedla, že napr. obec Závod prešla z vrecového systému  na zber separovaného odpadu 

pomocou nádob, takým spôsobom, že každá domácnosť má 3 nádoby. Starostka poznamenala, 
že je to všetko o tom, ako k tomu pristupujú občania. Pani Hromkovičová hovorila o tom, že 
by sa ľudia mali motivovať k triedeniu odpadu. Pán Trnka poznamenal, že veď keď sa zníži 
množstvo komunálneho odpadu, tak by sa mali znížiť aj poplatky za popolnice a samozrejme 

sa šetrí príroda. 

- Pani Chudíková sa informovala ohľadom cesty na Tomkoch, či je stav cesty už konečný, 
nakoľko tam je kameň a prach. Taktiež podotkla, že by chcela vyčísliť náklady obce na 
chatovú osadu Tomky. Bc. Šimon Kadlic sa taktiež dotazoval na tieto náklady obce,  – na OZ  

29. 06. 2016 sa pýtal, koľko finančných prostriedkov bolo investovaných do chatovej oblasti 
za posledných 5 rokov a koľko finančných prostriedkov sa z chatovej oblasti prijalo -za 

odpad, za predaj pozemkov.  Keďže Bc. Kadlicovi prišli len príjmy z chatovej oblasti a výdaje 
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obce chýbajú, tak sa pýtal sa, či sa zabudlo na doposlanie výdajov. Starostka uviedla, že sa na 
to nezabudlo. Starostka uviedla, že stav cesty nie je nikdy konečný, cesty sa stále opravujú. 
Pán Prokop hovoril o tom, že cestu nerobila obec, ale štátne lesy, ktoré na cestu použili čo 
najlacnejší materiál. 

- Ing. Mária Kratochvílová začala hovoriť aj bez udelenia slova, starostka obce poďakovala 
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 

 

 

 

Zapísala: Mária Šimková    ............................................... 

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

 

Overovatelia: 

Peter Haleš       ............................................... 

 

 

Bc. Peter Holúbek    ...............................................  
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OBEC  BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

 

Por.č.materiálu:18/2016/HK 

Číslo spisu: 
Číslo záznamu: 
 

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure 

 

K bodu programu:  SPRÁVA  Z KONTROLY NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA. 

 

Materiál obsahuje:       

1. Návrh na uznesenie      

2. Materiál  obsahuje – Návrh správy z kontroly  na úseku odpadového hospodárstva. 
 

Spracovala a predkladá: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavná kontrolórka obce  
 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole na úseku 

odpadového hospodárstva 

 

Spracovala a predkladá:  Mgr. Iveta Balejčiková, hlavná kontrolórka obce 

 

--------------------------------------- ------------------------------ 

 

KONTROLA NA MIESTE Z KONTROLY  ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA. 
 

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O KONTROLNEJ ČINNOSTI: 

 

Kontrolovaný subjekt/povinná osoba: Obecný úrad Borský Svätý Jur (ďalej len „BSJ“), 
ekonomický referát, referát daní; 
Kontrolný subjekt/oprávnená osoba:  Mgr. Iveta Balejčiková, hlavná kontrolórka obce 

Kontrola vykonaná v termíne: apríl - september/2016 s prerušovaním 

Predmet kontroly: 

1. kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich obci zo zákona o odpadoch;  
2. kontrola zmluvných podmienok pri nakladaní s odpadom;  

3. kontrola fakturácie v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho odpadu 

 

Kontrolované obdobie : rok 2014-2016 

Cieľ kontroly: overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s vybranými 
všeobecnými právnymi predpismi v oblasti odpadov územnej samosprávy. 
 
V súlade s ust. § 18d) ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, § 21 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite vznp., a plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2016 bola vykonaná kontrola na mieste  na úseku komunálneho odpadu. 
 

V zmysle plánu kontrola na úseku odpadového hospodárstva (kontrola na základe podnetu 
poslancov OZ) bola zadefinovaná nasledovnými bodmi: 

1. kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich obci zo zákona o odpadoch;     
2. kontrola fakturácie v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho odpadu;  
3. kontrola na úseku miestnych poplatkov za komunálny odpad; 
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Žiadaný stav definujú predpisy: 
ü § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

ü 223/2001 v zn.p. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 7 noviel od 

1.1.2014; 

ü 582/2004 o miestnych daniach a komunálnom odpade od  1.1.2015 a vnp. 

ü VZN  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad r. 2013, 2015; 

 

Kontrole boli predložené doklady: 
 

ü Zmluvy na zber a odvoz komunálneho odpadu o spôsobe, podmienkach zberu, prepravy, 
zhodnocovania a zneškodňovania odpadov; 

ü Ročný výkaz o komunálnom odpade 2014,2015; 

ü Fin 1-12 – príjmová časť – dane za komunálny odpad; 

ü Rozpočet za roky 2014, 2015 a k 30.6.2016 – plnenie; 

 

1. KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH OBCI ZO ZÁKONA O ODPADOCH: 

 
Základným právnym predpisom pre oblasť nakladania s odpadmi v podmienkach SR je zákon č. 223/2001 

o odpadoch, ktorý bol od 1.1.2014 bol novelizovaný 7x. 
 

Preverenie súladu so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov: 
§ 4 ods. 1 –obec splnila povinnosť vypracovať program pre komunálne odpady na roky 2011-2015; 

pre rok 2016 ešte nie je spracovaný na krajoch. 
§ 39 ods. 6–obec zabezpečila všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o nakladaní 
s komunálnymi odpadom; 
§ 39 ods. 6 – obec  zabezpečila zber a prepravu komunálnych odpadov (obec podrobne upraví spôsob 
a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v 
súlade s platným programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 6. 
Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas. 
Obec mala uzavreté zmluvy:  

- Obchodnú zmluvu č. reg. LJ/11/200 na zber komunálneho odpadu podpísaná 
dňa 28.12.1999 s účinnosťou od 1.1.2000;prečíslovaná obchodná zmluva Zmluvu 
o zneškodňovaní a preprave odpadov bola na č. S031100011 ;pre rok 2016  bola uzatvorená 
nová Zmluva o dielo č. 1/2016 s fy A.S.A. Slovensko, Zohor – na zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce BSJ;  
- Zmluvu o nakladaní a preprave odpadov č. S021100036 – separovaný odpad; 

§ 39 ods. 8 – obec užíva nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu komunálnych odpadov 

§ 39 ods. 5 písm. b) - obec zabezpečila najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných 

odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov 

z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov 

§ 39 ods. 6 - obec upravila podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením; 

 

Preverenie súladu so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov: 
§ 83 - obec splnila povinnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku, dĺžku 
obdobia na ktoré sa poplatok vzťahuje, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu 

povinnosť a ďalšie náležitosti vyberania poplatku. 
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Spracovanie Programu odpadového hospodárstva (ďalej aj „program, resp. POH“)   § 6 zák. č. 
223/2001 o odpadoch: 

Obec mala v predchádzajúcom období vypracované nasledovné plány odpadového hospodárstva, 

ktorý sa  spracováva spravidla na 5 rokov (§ 5 ods. 1 z. 223/2001): 

- PHO od r.2005-2010, ktorý spracovala podpísala firma EGM RNDr. Jaroslavom Miklóšom 
Bratislava.   

Kontrolné zistenie: za obec nebolo vykonané potvrdenie správnosti údajov oprávneného 
zástupcu za Obec BSJ Jánom Chudíkom. 
Prílohová časť neobsahuje údaj kedy bol POH schválený obecným zastupiteľstvom; 
 

- Ďalší POH bol spracovaný na roky 2011 - 2015, ktorý mohol byť spracovaný až  v roku 2014 

z dôvodu, že štátny POH bol zverejnený z veľkým oneskorím.  Preto obec  program zaslala na 

schválenie odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 23.7.2014. 
- POH pre roky 2016 – 2020 - ešte nebol v obci spracovaný z dôvodu, že Štátny Program 

odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 hoci už bol schválený v roku 2015, následne však 
musí prejsť schvaľovaním v každom kraji na Slovensku. Tento proces je zdĺhavý a podľa zdrojov 
trvá dlho, približne rok, z dôvodu procesných úkonov. Konkrétne kvôli povinnostiam s 
posudzovaním týchto krajských POH vo vzťahu k životnému prostrediu – EIA. Len v skratke, 

najskôr sa POH kraja vypracuje, potom sa vypracuje rozsah hodnotenia, správa o hodnotení, 
vykoná sa verejné prerokovanie, vypracuje sa odborný posudok a končí to záverečným 
stanoviskom a krajskou vyhláškou. Podľa predošlých procesov a termínov im celý proces bude 
trvať približne rok, teda skôr ako na konci roka 2016, resp. začiatkom roka 2017 to nečakajte. 

 

Kontrolné zistenie: v oblasti dodržiavania podmienok stanovených zákonom neboli zistené porušenia 

alebo nedodržanie vyššie uvádzaných zákonov. 
 

2. KONTROLA FAKTURÁCIE V NADVÄZNOSTI NA UZATVORENÚ ZMLUVU NA ZBER KOMUNÁLNEHO 

ODPADU;  
 

Základné povinnosti obce na úseku odpadového hospodárstva:  
Obec je povinná zabezpečiť, alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej 
území. (zákona č. 223/2001 o odpadoch)  

- Zabezpečenie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a 
zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov 
v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov; 

- Zabezpečiť najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu:  

· objemných odpadov oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 
drobných stavebných odpadov (§ 39 ods. 5 písm. b)  

· Zabezpečiť separovaný zber pre:  

· papier  

· plasty 

· kovy 

· sklo  

· biologicky rozložiteľný komunálny odpad ;  

- Umožniť množstevný zber u právnickej osoby, alebo podnikateľa na základe žiadosti po 
splnení zákonom stanovených kritérií; Umožniť oprávnenej osobe zber elektroodpadu; 
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- Obec zodpovedá za odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov na svojom území, u 
ktorých nebol zistený pôvodca po splnení stanovených  podmienok,   

- Vypracovať program obce podľa  mesiacov od vydania programu kraja.  
 

Obec uzatvorila  na zber triedeného odpadu samostatné zmluvy a spolu so zmluvou na zber, 

zneškodňovanie odpadu sú uzavreté zväčša na dobu určitú, pričom zmluva  pre roky 2002 – 2015 

bola dohodnutá Zmluvou s A.S.A. Slovensko, Zohor s účinnosťou od 1.11.2002  na dobu neurčitú  
s každoročnými  dodatkami do r.2015. Dodatky tvorili nové  cenníky, kde bola  stanovená doba určitá 
pre daný cenník, spravidla 1 kalendárny rok. 
V roku 2016, ako už bolo vyššie uvádzané, bola uzatvorená nová Zmluva o dielo č. 1/2016 s fy A.S.A. 

Slovensko, Zohor – na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území 
obce BSJ. Zmluva je podpísaná dňa 31.8.2016, zverejnená 2.9.2016,  na dobu od 1.10.2016-

30.9.2020. 

 

Za kontrolované obdobie roku 2015 bolo za komunálny odpad, separovaný zber  a iné  náklady 
spojené s odpadovým hospodárstvom prijatých 39 faktúr v celkovej fakturovanej čiastke 60 945,97 

€, pričom 26 faktúr bolo za zmluvne dohodnutú činnosť- zber a zneškodňovanie odpadov uvádzanú 

na faktúrach, čo korešponduje s cenníkom k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 
SO3110001 s firmou A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. v sume 50 114,77 € a 13 faktúr je vystavených 
od firmy ND-A.Kratochvíl, s.r.o. – odvoz objemového odpadu v sume 10 831,20 €. 
Firma A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. obci fakturuje: 

· ZVOZ 1101 PLECH  (L)  

· ZVOZ 120 L PLAST 26x ročne  
· ZVOZ 240 L PLAST 26x ročne  
· ZVOZ 1101 PLECH  26x ročne  
· ZVOZ 1100 L PLAST 26x ročne  
· zneškodnenie odpadu 

 

Kontrolné zistenia: Obec zabezpečuje likvidáciu odpadu v zmysle zákona. Má riadne uzatvorené 
zmluvy nielen na komunálny odpad, ale aj iný separovaný zber nepotrebného odpadu. Faktúry sú 
vystavované v pravidelných mesačných intervaloch. Kontrolou faktúr neboli zistené nedostatky 
v rozpore so zmluvným cenníkom. 
 

3. KONTROLA NA ÚSEKU MIESTNYCH POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD; 
 

Obec Borský Svätý Jur počas kontrolovaného obdobia  upravila VZN 2x a to pre rok 2014 VZN č. 3/2013 
s účinnosťou od 1.1.2014 pre zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a ďalšom v 

samostatnom VZN č. 5/2015 , ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2016 
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku umožňuje obciam určiť poplatok za 
komunálne odpady v sadzbe najmenej 0,0066 € a najviac 0,1095 € na osobu na kalendárny deň.  
Obec Borský Svätý Jur stanovil pri množstvovom zbere hodnotu koeficientu 1 a sadzbu poplatku za 

jeden liter komunálnych odpadov pričom sadzby sa pohybujú od  0,025 až po 0,0183 € za l odpadu. 

Nádoby sú o objemoch 110, 120, 240 a 1100 litrov. Pre zber drobných stavebných odpadov je 
stanovená sadzby poplatku 0,030 €. 
 

Kontrola plnenia príjmovej časti  rozpočtu za nedaňové príjmy v položke 133 013 za komunálny 
odpad je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolné zistenie: Ako z priloženej tabuľky vyplýva, obec v rámci rozpočtov na kontrolované 
obdobia splnila nad 100 % výber daní za komunálny odpad. K 30.6.2016 má obec plnenie viac ako 
50%, čo signalizuje sledovanie výberu daní a dodržiavanie plnenia rozpočtu.  
 

ZÁVER: 

 

Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené také nedostatky v kontrolovaných oblastiach na úseku 
odpadového hospodárstva, ktoré by vyžadovali návrh na prijatie opatrení nebolo nutné tieto 

predkladať. Návrh správy bol povinnej osobe zaslaný  dňa  12.9.2016, správa bola prerokovaná 
12.9.2016.  

V prípade, že kontrolovaný subjekt má námietky voči návrhu správy, môže sa k nej vyjadriť v termíne 
do 15.9.2016. 

 

Za oprávnenú osobu 

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca:                __________________________________ 

Mgr. Iveta Balejčiková 

Hlavná kontrolórka obce 

 

Za povinnú osobu: 
Meno, priezvisko a podpis  

štatutárneho orgánu  povinnej osoby:              _________________________________ 

Mgr. Anna Kratochvílová  
Starostka obce 

 

 

 
 

Bežné 
príjmy: 

za komunálny odpad 
 

(v %) 

  Plán  Skutočnosť Plnenie 

2014 43 000 43 550 101,28 

2015 38 500 41 500 107,79 

k 30.6.2016 41 060 27 905 67,96 


