Zápisnica
z tridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 13. 12. 2017 o 18.00 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice)
- hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková
- účtovníčka obce Bc. Mária Macejková
- zapisovateľka Mária Zaicová
- občania podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie zasadnutia
Tridsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
Z poslancov sa ospravedlnil p. Peter Haleš a Bc. Iveta Kollárová. Na zasadnutí bola prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka z programu rokovania vypustila žiadosť Ing. Heleny Gundovej o odkúpenie časti
obecného pozemku z dôvodu nepredloženia nového geometrického plánu. Ďalej doplnila program
o nasledovné body: Marta Hromkovičová - žiadosť o výmenu a odkúpenie pozemku, Žiadosť
o schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014, Návrh
termínov zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018.
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 30.10.2017
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. Správa z kontroly inventarizácie v Základnej škole s materskou školou Borský Svätý Jur
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
6. Návrh rozpočtu na rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
7. Zmena rozpočtu č. 2/2017
8. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
9. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne SK –AT/ BIG SK – AT/ realizovaného v rámci Programu
Interreg
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10. Radovan Vlčák a Jozef Vlčák – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu
11. SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o dlhodobý prenájom časti parc.
č. 1667/20 o výmere 63m2
12. Pošta – PhDr. Renáta Klačanská, JUDr. Martin Klačanský – Žiadosť o odkúpenie pôdy z
majetku obce
– Marta Hromkovičová - Žiadosť o výmenu a odkúpenie pozemku
13. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014
14. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2018
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Šimona Kadlica a Mgr. Ľubicu Uhrovú.
O obsadení návrhovej komisie dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za členov návrhovej komisie Mgr. Šimona Kadlica a Mgr. Ľubicu Uhrovú.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice starostka určila Mgr. Máriu Hromkovičovú a Bc. Petra Holúbka. Za
schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať.
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Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Hromkovičovú a Bc. Petra Holúbka.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku starostka určila Máriu Zaicovú.
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení bola vykonaná 12. decembra 2017.
Uznesenie č. 14/2017 - odpredaj pozemku parc. č. 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere
354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure dňa 01.06.2017 schválilo odpredaj pozemku parc.
č. 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej za cenu 1,50
€/1m2.
Pani Emília Radochová bola opakovane vyzvaná na predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorý
nepredložila. Navrhujem Uznesenie č. 14/2017 zrušiť.
Uznesenie č. 29/2017- Stanislav Zemánek – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 18.09.2017 schválilo odpredaj pozemku z parc.
č. 1026/1vo výmere 28 m2 Stanislavovi Zemánkovi za cenu 1,50 €/m2.
Pán Zemánek prišiel na obecný úrad podpísať zmluvu.
Zostáva v evidencii.
Uznesenie č. 32/2017 – schválenie návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Bc. Petra
Holúbka a Mgr. Máriu Hromkovičovú.
Uznesenie č. 33/2017 – schválenie overovateľov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Šimona
Kadlica a Mgr. Ľubicu Uhrovú.
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Uznesenie č. 34/2017 – schválenie programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 30.10.2017 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.
Kontrola prijatých uznesení rokov 2015 – 2016, kontrola ich realizácie a efektívnosti
5.
Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur - Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine
6.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2016 – 2017
7.
Doplnenie poverenia poslancov na výkon občianskych obradov o poslanca Petra Holúbka
8.
Schválenie zápisov do kroniky za rok 2016
9.
Pošta - Radovan Vlčák a Jozef Vlčák-Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
kultúrneho domu
- SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o dlhodobý prenájom
parc. č. 1667/20 o výmere 63m2
10.
Diskusia
11.
Záver
Uznesenie č. 36/2017 – zrušenie Uznesenia č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo Uznesenie č. 30/2017 o odpredaji pozemku
p. Antonovi Kovárovi a manželke Vilme Kovárovej , z dôvodu úmrtia p. Antona Kovára.
Uznesenie č. 37/2017 – zrušenie Uznesenia č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo Uznesenie č. 31/2017 o zámene časti
pozemku p. Antonovi Kovárovi a manželke Vilme Kovárovej, z dôvodu úmrtia p. Antona Kovára.
Uznesenie č. 38/2017 - Správa z kontroly plnenia uznesení v r. 2015 - 2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu z kontroly plnenia
uznesení v r. 2015 – 2016.
Uznesenie č. 39/2017 - Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou
Borský Svätý Jur
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine
Základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur.
Uznesenie č. 40/2017 - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016 - 2017.
Uznesenie č. 41/2017 – poverenie poslanca na výkon občianskych obradov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure nepoverilo sobášením poslanca Bc. Petra Holúbka.
Uznesenie č. 42/2017- A- zápisy do obecnej kroniky za rok 2016
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zápisy do obecnej kroniky za rok 2016
s doplnením záznamu činnosti Jednoty dôchodcov v Borskom Svätom Jure.
Uznesenie č. 42/2017- B - odmena kronikárke obce za zápisy do kroniky za rok 2016 vo výške
200,- € ročne
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odmenu kronikárke obce za zápisy do
kroniky za rok 2016 vo výške 200,- € ročne. Odmena kronikárke bude vyplatená v decembrovej
výplate.
Uznesenie č. 43/2017 - zámer prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámer prenájmu nebytových priestorov v
kultúrnom dome na účely súkromného tréningu žiadateľom Radovanovi Vlčákovi a Jozefovi
Vlčákovi, obidvaja bytom Športová 615, Veľké Leváre. Zámer prenájmu nebytových priestorov
v kultúrnom dome žiadateľom Radovan Vlčák a Jozef Vlčák bol od 22.11.2017 do 13.12.2017
zverejnený.
Uznesenie č. 44/2017 - zámer prenajať časť parcely 1667/20 vo výmere 63 m2
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámer prenajať časť parcely 1667/20 vo
výmere 63 m2 SPZ Poľovníckemu združeniu Borský Svätý Jur. Zámer prenajať majetok obce
žiadateľovi SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur bol od 22.11.2017 do 13.12.2017
zverejnený.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 14/2017 a 29/2017.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce navrhla zrušiť uznesenie č. 14/2017 z dôvodu, že p. Emília Radochová bola
opakovane vyzvaná na predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorý nepredložila. Mgr. Smolár sa
informoval, či existuje lehota na predloženie takéhoto návrhu. Starostka uviedla, že obecné
zastupiteľstvo v roku 2008 prijalo uznesenie, kde je špecifikovaná lehota na vybavenie prijatého
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uznesenia, ktoré sa týka predaja alebo prenájmu, ktorá je tri mesiace. Vysvetlila, že uznesenie
v roku 2008 bolo prijaté hlavne kvôli vysporiadaniu pozemkov v chatovej oblasti.
Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
Uznesenie č. 14/2017 o odpredaji pozemku parc. č. 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere
354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej za cenu 1,50 €/1m2, z dôvodu nepredloženia návrhu kúpnej
zmluvy.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 5
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica
Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová

3.

Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Na minulom zasadnutí boli zodpovedané všetky otázky od obyvateľov obce.

4.

Správa z kontroly inventarizácie v Základnej škole s materskou školou Borský Svätý Jur

Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Iveta Balejčiková uviedla, že inventarizácia v ZŠ s MŠ je
prehľadne urobená, bez veľkých nedostatkov. Podotkla len, že ZŠ s MŠ sa riadi internou smernicou,
ktorá je platná pre obec, no mala by mať spracovanú svoju smernicu. Hlavná kontrolórka uviedla,
že nabudúce správu predloží.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bol zverejnený na webovej stránke obce a
tvorí prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka uviedla, že spolu s riaditeľkou vybrali okruhy kontroly,
ktorým sa bude v I. polroku 2018 venovať.
Mgr. Kadlic sa spýtal, či by sa hlavná kontrolórka mohla prednostne zaoberať priestormi
obecných stavieb, keďže po poslednej porade finančnej komisie bol podnet, aby sa tieto priestory
ponúkli na prenájom. Ďalej sa zaujímal, či sa tieto priestory môžu využívať skôr, ako prebehne táto
kontrola. Hlavná kontrolórka uviedla, že to záleží na poslancoch OZ.
5.
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OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Účtovníčka obce, Bc. Mária Macejková uviedla, že obec v zmysle zákona zostavuje viacročný
rozpočet. K návrhu rozpočtu bola pracovná porada poslancov OZ aj zasadala finančná komisia, na
ktorej účtovníčka vysvetlila jednotlivé položky a dohodli sa na úprave niektorých položiek. Hlavná
účtovníčka prítomných oboznámila s návrhom rozpočtom.
Hlavná kontrolórka uviedla, že stanovisko vypracovávala k rozpočtu, ktorý bol zverejnený
06.12.2017, stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Hovorila o tom, že v rozpočte zaznamenala výrazné
podhodnotenie výdavkov na verejnú správu. Účtovníčka vysvetlila, že na odporúčanie audítorky,
pracovníkov obce – robotníkov presunula na kapitolu „verejná zeleň“. Kontrolórka ďalej hovorila
o nedostatku financií v rezervnom fonde pre prípad spolufinancovania budovania kanalizácie
v obci. Poukázala na vysoké kapitálové výdavky. Tu však účtovníčka ozrejmila, že z kapitálových
výdavkov sa vypustili položky spojovacia chodba v ZŠ s MŠ a multifunkčné ihrisko. Hlavná
kontrolórka poznamenala, že rozpočet obsahuje veľké množstvo časovo náročných aktivít, ako
napr. rekonštrukcia zbrojnice, pošty, zdravotného strediska. Uviedla, že by bolo lepšie robiť naraz
menej vecí, ktoré by sa však dotiahli do konca. Ďalej hovorila o financiách určených na projektové
dokumentácie – v prípade, že projektové dokumentácie budú vypracované, avšak opravy sa
nezrealizujú ide o zmarené investície – manko. Avšak projektové dokumentácie sa samozrejme
môžu použiť aj neskôr. Hlavná kontrolórka v odporúčaniach uviedla zostaviť plán takých
investičných akcií, ktoré obec je ochotná a schopná realizovať do finálnej podoby, aby financie
investované do projektových dokumentácií neboli opísané ako čistá strata obce-manko, vytvoriť
samostatný fond kanalizácie obce.
Bc. Holúbek ako predseda komisie finančnej a správy obecného majetku uviedol, že navýšenie
rozpočtu z rezervného fondu o sumu cca 200 000,- € je na zváženie z dôvodu obavy realizácie
všetkých aktivít. Ďalej hovoril o znížení financií z aktivít – oprava výtlkov na Tomkoch z 11 000,-€
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na 6 000,- €; územný plán obce zo 17 000,- € na 12 000,- €; vybudovanie multifunkčného ihriska
a zateplenie spojovacej chodby v ZŠ s MŠ sa vypustilo úplne. Komisia finančná a správy obecného
majetku s rozpočtom súhlasí a navrhuje ho schváliť.
Mgr. Šimon Kadlic uviedol, že podľa neho sa financie uberali z pomerne menších položiek ako
sú kapitálové. Podľa názoru Mgr. Kadlica hlavným problémom tohto rozpočtu je to, že nikdy nebol
vzdialený realite ako je teraz. Vyjadril súhlas s hlavnou kontrolórkou, že by sa do rozpočtu mali
zahrnúť také aktivity, ktoré je možné dokončiť. Spomenul, že niektoré aktivity už boli zahrnuté
v minuloročných rozpočtoch, no nezrealizovali sa. Hovoril o tom, že rozpočet je vzdialený nielen
realite, ale hlavne obyvateľom obce. Na pracovnej porade poslancov zazneli návrhy na zníženie
dotácií organizáciám, čo však predstavuje malé položky, avšak pre obyvateľov dôležité. Veľa ľudí
sa informuje, ako sa pokračuje so stavebnými pozemkami, kedy sa začne s výstavbou. V minulosti
Mgr. Kadlic podal štatistiku koľko stavebných pozemkov bolo vybavených, no stále to niekde
viazne. V poslednom roku tohto volebného obdobia sa bude začínať s rekonštrukciami stavieb,
ktoré sa doteraz nestihli a nezvládli urobiť. Podľa Mgr. Kadlica tento rozpočet nie je realizovateľný
a je účelne nadhodnotený, z dôvodu že tento rok je posledným rokom tohto volebného obdobia
a príde mu to ako predvolebná kampaň starostky obce. Ďalej hovoril o tom, že čo sa týka
kanalizácie do septembra sa nič nedialo, pričom bola vypísaná súťaž Ministerstva
pôdohospodárstva o dotácie na vybudovanie kanalizácie, do ktorej sme sa neprihlásili, keďže podľa
slov pani starostky nie je vypracovaný projekt. Taktiež poznamenal, že sa stále hovorí o tom, aby
bol vypracovaný projekt na kanalizáciu, keby prišla príležitosť zapojiť sa do výzvy, keďže obec nie
je schopná sama kanalizáciu financovať. Za tri roky volebného obdobia sa to nedotiahlo do konca
a podľa názoru Mgr. Kadlica sa to nepodarí ani v roku 2018. Navrhuje, aby sa napr. financie
z opravy pošty, zdravotného strediska presunuli na realizáciu nových stavebných pozemkov, ktoré
boli naplánované. Poznamenal, že mladých ľudí netrápi strecha na pošte, ale to, že v obci nie sú
stavebné pozemky, čo má za následok odchod mladých ľudí z obce. Vyjadril sa, že on rozpočet
nepodporí. Navrhol účtovníčke obce, aby vytvorila alternatívu k rozpočtu, ktorá by obsahovala
údaje koľko financií treba vyhradiť na nové pozemky, avšak táto alternatíva pred poradou
poslancov nebola doručená.
Starostka uviedla, že v rozpočte sú financie na vybudovanie sietí. Mgr. Kadlic uviedol, že to je
pre IBV pri ihrisku, nie pre ďalšie stavebné pozemky. Starostka poznamenala, že vybudovať
stavebné pozemky je záležitosť dlhšieho obdobia, niektoré pozemky má obec vo vlastníctve len od
februára 2017. Podľa starostky Mgr. Kadlic zavádza občanov, poznamenala, že vo všetkých
aktivitách obec pracuje dostatočne.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce, vo vývesných skrinkách pred
kultúrnym domom a na osade Tomky. Rozpočet je zverejnený na webovej stránke obce v časti
„Dokumenty“.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
návrh rozpočtu obce zo dňa 06.12.2017 na rok 2018 a
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berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 5
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica
Uhrová
Proti: 1
Mgr. Šimon Kadlic
Zdržal sa: 1
Mgr. Mária Hromkovičová
Hlavná kontrolórka sa ospravedlnila a odišla na zasadnutie OZ do obce Moravský Svätý Ján.

7.

Zmena rozpočtu č. 2/2017

Zmena rozpočtu č. 2/2017 bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie aj na pracovnej
porade poslancov. So zmenou rozpočtu č. 2/2017 prítomných oboznámila Bc. Mária Macejková.
Táto zmena rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Zmenu rozpočtu č. 2/2017.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nakoľko k tejto zmene prináleží použitie rezervného fondu starostka obce navrhla prijať nasledovné
uznesenia:
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Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 35 951,60
Eur na odvodnenie a drenážovanie areálu ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 3 485,00 Eur
na detské ihrisko - zostava SVAROG.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
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použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 3 300,00 Eur
na projekt rekonštrukcie v stupni štúdia Hasičská zbrojnica Borský Svätý Jur.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8.

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016

Starostka obce prítomných oboznámila s obsahom tejto správy. Správa nezávislého audítora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie:
Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v
oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK –AT/ BIG SK – AT/ realizovaného v rámci
Programu Interreg
V projekte Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT /BIG SK - AT /je
zapojených 13 miest a obcí. Mesto Senica zastupuje 12 obcí okresu Senica. Spolu je do projektu
zapojených 21 materských škôl a 14 základných škôl. Harmonogram realizácie aktivít je
plánovaný na 39 mesiacov so začiatkom 08/2017. Zmluvné strany sú povinné podieľať sa na
9.
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nákladoch realizácie projektu a poskytovať súčinnosť pri koordinácii projektu. Príjmovú časť tvorí
transfer od jednotlivých obcí. Výdavkovú časť tvoria skutočné výdavky na dohody pre lektorov,
nákup materiálne technického zabezpečenia , informačné tabuľky, cestovné náklady pre lektorov,
materiál pre lektorov a ostatné výdavky v zmysle schváleného a odsúhlaseného rozpisu rozpočtu.
Príjmová a výdavková časť projektu bude súčasťou rozpočtu Mesta Senica. Zmluva o spolupráci a
združení finančných prostriedkov sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do 31. októbra 2020. Po ukončení
projektu, ostáva majetok nadobudnutý zmluvnými stranami ich majetkom. Konečné vysporiadanie
projektu bude zrealizované po ukončení celého finančného vysporiadania, najneskôr do 30. októbra
2021. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu na základe
predchádzajúceho súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne SK –AT/ BIG SK – AT/ realizovaného v rámci Programu
Interreg V-A SK-AT 2014 -2020.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Radovan Vlčák a Jozef Vlčák-Žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho
domu
Na zasadnutí OZ 31.10.2017 bol schválený zámer prenajať priestory kultúrneho domu (miesto
bývalej posilňovne) na účely súkromnej posilňovne. Zámer prenajať tieto nebytové priestory bol
zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej skrinke pred obecným úradom od 22.11.2017 do
13.12.2017. Pán Vlčák objasnil zámer prenájmu a uviedol, že priestory budú využívať na súkromné
tréningy, kde bude max. 6 ľudí a prístup do týchto priestorov chcú mať kedykoľvek. Ďalej hovoril
o tom, že na vlastné náklady si priestory vymaľujú.
Po rozprave sa poslanci dohodli na cene prenájmu 30,- €/mesiac + energie, na dobu 1 rok. Ďalšie
podmienky prenájmu budú dohodnuté v zmluve.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie:

12

Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 69,62 m2 nachádzajúce sa oproti kotolni
v suteréne kultúrneho domu súp. č. 690 na parcele č. 404/2 v k.ú. Borský Svätý Jur, obec Borský
Svätý Jur, okres Senica zapísanej na liste vlastníctva č. 1493 žiadateľom Radovanovi Vlčákovi
a Jozefovi Vlčákovi, obidvaja bytom Športová 615, Veľké Leváre na účely súkromného tréningu
za cenu prenájmu 30,- €/mesiac + energie, na dobu 1 rok.
Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c).
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Borský Svätý Jur priestory dlhodobo
nevyužíva, žiadatelia budú uvedené priestory využívať za účelom súkromnej posilňovne.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o dlhodobý prenájom parc.
č. 1667/20 o výmere 63m2
SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur podalo žiadosť o dlhodobý prenájom časti parc.
č. 1667/20 o výmere 63 m2 na skladovací priestor prikrmovacieho materiálu pre zver. Zámer
prenajať tento pozemok bol zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej skrinke pred
obecným úradom od 22.11.2017 do 13.12.2017.
Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
prenájom parcely č. 1667/20 vo výmere 63 m2 SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur
na dobu 20 rokov. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a
ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na parc. č. 1667/20 stojí
poškodená stodola, ktorú SPZ Poľovné združenie Borský Svätý Jur má záujem zrekonštruovať na
skladovací priestor prikrmovacieho materiálu pre zver.
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Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Pošta
PhDr. Renáta Klačanská, JUDr. Martin Klačanský – žiadosť o odkúpenie pôdy z majetku obce
PhDr. Klačanská a JUDr. Klačanský sú majiteľmi pozemku parcely registra C, katastrálne
územie Borský Svätý Jur, parc. č. 7112 na osade Húšky a malých podielov na vedľajších parcelách.
Majú záujem o odkúpenie pozemkov parcely registra C, katastrálne územie Borský Svätý Jur, parc.
č. 7330 o výmere 216 m2 vedená ako záhrada a parcely registra C, katastrálne územie Borský Svätý
Jur, parc. č. 7331 o výmere 608 m2 vedená ako trvalý trávnatý porast. Starostka uviedla, že už
v minulosti PhDr. Klačanská požiadala o odpredaj týchto parciel. Dňa 12.12.2017 sa na obecnom
úrade zastavil pán Mrázek, ktorý uviedol, že PhDr. Klačanská súhlasí aj s prenájmom týchto
parciel.
Bc. Holúbek uviedol, že spôsob ako zlepšiť rozpočet obce je znížiť výdavky alebo zvýšiť príjmy
obce, čo by mohlo byť napr. predajom alebo prenájmom pozemkov alebo budov, ktoré obec
nevyužíva. Podľa Bc. Holúbka je pre obec výhodnejší prenájom týchto pozemkov. Uviedol, že na
minulom zasadnutí OZ sa hovorilo o chýbajúcom VZN o prenájme priestorov, pozemkov a budov.
Bc. Holúbek navrhol vypracovať takéto VZN a na jeho základe naložiť s týmito pozemkami, čiže
prenajať ich.
Starostka obce uviedla, že predchádzajúce OZ tieto pozemky nechávalo vo vlastníctve obce
v prípade záujmu zameniť za iné pozemky, keďže obec iné pozemky na osade Húšky nevlastní.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia:
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
zámer predaja parcely registra C, katastrálne územie Borský Svätý Jur, parcelné číslo č. 7330 –
záhrada vo výmere 216 m2 a parcely registra C, katastrálne územie Borský Svätý Jur, parcelné číslo
č. 7331 – trvalé trávne porasty vo výmere 608 m2 žiadateľom PhDr. Renáte Klačanskej a JUDr.
Martinovi Klačanskému, Cesta na Kamzík 17, 831 012 Bratislava.
Hlasovanie
Prítomní: 7
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 4
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Šimon Kadlic

Uznesenie č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zámer prenájmu parcely registra C, katastrálne územie Borský Svätý Jur, parcelné číslo 7330 –
záhrada vo výmere 216 m2 a parcely registra C, katastrálne územie Borský Svätý Jur, parcelné číslo
č. 7331 – trvalé trávne porasty vo výmere 608 m2 žiadateľom PhDr. Renáte Klačanskej a JUDr.
Martinovi Klačanskému, Cesta na Kamzík 17, 831 012 Bratislava. Ide o prenájom podľa zákona č.
138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že obec t. č. pozemky dlhodobo nevyužíva.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vykoná: Mgr. Mária Zaicová, sekretariát starostky obce
Termín: do 22.01.2018
Marta Hromkovičová – žiadosť o odkúpenie pozemku
Pani Hromkovičová v roku 2008 kúpila v obci na parcele registra C, katastrálne územie Borský
Svätý Jur, parcela č. 1390/3 nehnuteľnosť. Vo svojej žiadosti uvádza, že podľa predbežného
zamerania sa zistilo, že 20 m2 z obecného pozemku je zastavaných navyše. P. Hromkovičová je
spoluvlastníčkou susediaceho pozemku s obcou parc. č. 14083 v podiele 14/367, t.j. 14 m2.
Nakoľko má záujem uviesť svoj pozemok do skutkového stavu žiada vymeniť svoj podiel v parcele
registra C, parcelné číslo 14083 za 14 m2 na parcele registra „E“ č. 1440/14 a zvyšných 6m2 parcely
reg. „E“ č. 1440/14 odkúpiť.
Starostka obce uviedla, že v tomto prípade ide o nesúlad parcely reg. „E“ č. 1440/14 o výmere 20m2
a parcela reg. „C“ 1440/21 o výmere 14 m2. Tento stav je potrebné prešetriť na katastrálnom úrade.
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Žiadosť p. Marty Hromkovičovej sa presúva na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 22.01.2017.

13. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014
V tomto bode programu ide o nájomnú zmluvu uzavretú medzi obcou Borský Svätý Jur
a spoločnosťou APIS BULL s.r.o., Nádražná 23, Malacky, ktorá v našej obci užívala nebytové
priestory na účel prevádzkovania pobočky verejnej lekárne. Žiadosť spoločnosti APIS BULL
s.r.o. a spoločnosti Omrvinka s.r.o. obsahovala nasledujúce údaje - Spoločnosť APIS BULL,
s.r.o. plánuje v blízkej budúcnosti ukončiť prevádzkovanie verejnej lekárne na adrese Nádražná
23,901 01 Malacky, na základe čoho má spoločnosť APIS BULL s.r.o. v zmysle ustanovení zákona
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, povinnosť ukončiť prevádzkovanie aj pobočky verejnej lekárne
v nebytových priestoroch v našej obci.
Spoločnosť Omrvinka s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice zo siete lekární
„Dr. MAX“ prejavila záujem prevziať po spoločnosti APIS BULL s.r.o. prevádzkovanie pobočky
verejnej lekárne v nebytových priestoroch. Spoločnosť Omrvinka s.r.o. požiadala uzavretie dodatku
č. 1 k Nájomnej zmluve, na základe ktorého by doterajšieho nájomcu v nájomnej zmluve nahradil
nový nájomca, teda spoločnosť Omrvinka s.r o., ktorý preberie všetky práva a povinnosti nájomcu
z nájomnej zmluvy, a teda nový nájomca by pokračoval v prevádzkovaní pobočky verejnej lekárne
v nebytových priestorov v našej obci.
Žiadosť obsahovala aj návrh predĺžiť dobu nájmu nájomnej zmluvy do 31.12.2027.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014, s tým, že doba nájmu je
na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Juraj
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Šimon Kadlic

14. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2018
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Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva tvorí prílohu zápisnice a je zverejnený na webovej
stránke obce.
Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur na rok 2018 s tým, že zasadnutie
obecného zastupiteľstva zo dňa 05.03.2018 sa presúva na 28.02.2018.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

-

-

-

Starostka obce informovala:
28. 11. 2017 sa konala následná kontrola na mieste realizácie projektu „Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci Borský Svätý Jur“, za účelom overenia plnenia podmienok poskytnutia
pomoci a podpory, overenie súlady platby a súvisiacej dokumentácie s osobitnými predpismi,
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z kontroly nevyplynuli
žiadne opatrenia.
15. a 16.11.2017 sa konal tretí ročník odbornej konferencie Biologicky rozložiteľné odpady.
Cieľom konferencie bolo zoznámiť účastníkov s praktickými skúsenosťami pri aplikácii
nových povinností a pravidiel pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
do praxe.
V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS), ktorá bola zverejnená
02.05.2017, bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií a výber MAS schválených 87
verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku a ktorým
bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu MAS. Z celkového počtu 121 MAS,
ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia
príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.
Ministerstvom životného prostredia dňa 29.11.2017 vyšla výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok. Zameranie: triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.
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Oprávnené aktivity: Aktivita 1 – Triedený zber komunálnych odpadov – výstavba nových
alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov. Aktivita 2 – Mechanicko-biologická úprava
zmesových komunálnych odpadov. Aktivita 3 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu, čiže kompostárne.
Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 30.04.2018 a druhého hodnotiaceho kola
30.08.2018. Oprávnení žiadatelia sú obce, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obce,
neziskové organizácie, združenia právnických osôb.
31.10.2017 p. Renáta Šišuláková odovzdala obecný nájomný byt, s.č. 216. Byt sa
zrekonštruoval.
04.11.2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov, výsledky volieb boli zverejnené
na webovej stránke obce a taktiež budú zverejnené v Jurských zvestiach.
07.11. a 08.11.2017 sa v obci poopravovali výtlky na cestách,
09.11.2017 sa opravovala cesta v chatovej osade,
09.11.2017 zasadala kultúrna komisia,
10.11.2017 sa konala pravidelná mesačná skúška sirény,
11.11.2017 Jednota dôchodcov Slovenska zorganizovala stretnutie pri pomníku padlých, kde si
pripomenula obete I. a II. svetovej vojny.
13.11.2017 sa v obci zbieralo opadané lístie,
14.11.2017 sa vykonala revízia hasiacich prístrojov,
18.11.2017 Futbalový klub poriadal hodovú zábavu, kde sa vyhodnotili aj najlepší hráči
v kategóriách žiaci, dorast, A-mužstvo.
pracovníci obce čistili obrubníky, upravovali Ulicu 1. Mája, orezovali kríky,
23.11.2017 sa konala zasadnutie Mikroregiónu Šaštínsko,
27.11.2017 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia MAS, poobede prebehlo rokovanie
s pracovníkom spoločnosti ENVI – PAK ohľadom zlepšenia služieb.
29.11.2017 bola vykonaná inventarizácia civilnej ochrany,
30.11.2017 sa k návrhu rozpočtu na rok 2018 konala pracovná porada poslancov a zasadala
finančná komisia.
04.12.2017 sa konalo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva TTSK; poobede zasadala kultúrna
komisia
06.12.2017 sa konala pracovná porada poslancov k návrhu rozpočtu na rok 2018,
07.12.2017 sa v zasadačke Okresného úradu odborná príprava k plneniu úloh a opatrení
hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia,
obci boli darované vianočné stromčeky, ktoré sú umiestnené pri fontáne a pri kultúrnom dome.
Kultúrna komisia vyhlásila súťaž o najkrajšie osvetlený dom, o najkrajší vianočný stromček.
07.12.2017 prebehla kontrola z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Šaštín, ohľadom
občanov v hmotnej núdzi, ktorý sú práce neschopný.
09.12.2017 sa pri fontáne konali vianočné trhy,
11.12.2017 PaedDr. Dušan Mikulec priniesol geometrický plán na odkúpenie pozemku pri
starej materskej škole,
bola vyhodnotená výzva na monitorovací systém. Obec žiadala 19 800,-€ na 10 kamier. Obci
bola schválená suma 10 000,-€.
t.č. prebieha posledná monitorovacia správa na Revitalizáciu verejných priestranstiev.
občasník Jurské zvesti bude pred vianočnými sviatkami doručený do domácností.
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15. Diskusia
- Bc. Holúbek hovoril o zlom povrchu pri detskom ihrisku pri fontáne. Mgr. Uhrová doplnila, že
ihrisko je už aj poškodené. Starostka uviedla, že poškodenie ihriska sa opraví, no musí sa to
riešiť cez firmu, ktorá ihrisko dodala. Bc. Holúbek navrhol, aby cez chatovú osadu Tomky
občas prešla policajná hliadka, nakoľko sa v chatovej oblasti udiali krádeže.
Ďalej sa informoval, či sa po poslednej kontrole uznesení urobili opatrenia ako sa narába
s uzneseniami – termíny plnenia uznesení, zodpovedné osoby. Starostka obce uviedla, že
uznesenia plnia pracovníčky podľa pracovných náplní.
Taktiež sa informoval, na počet vymenených radiátorov v kultúrnom dome a ako bolo s nimi po
demontáži naložené. Starostka odpovedala, že radiátorov sa vymenilo tridsať, išlo o plechové
radiátory, ktoré boli odovzdané do zberu.
Bc. Holúbek sa zaujímal v akom štádiu je projekt ohľadom knižnice, ako to pokračuje, či sa
knižnica dá používať. Starostka informovala, že pracovníkovi, ktorý bol zobratý cez Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny na tento projekt, skončila pracovná zmluva, no knižnica sa
používať dá. Momentálne obec žiada cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny absolventa na
dokončenie prác v knižnici. Mgr. Juraj Smolár sa pýtal na výsledky práce v knižnice. Starostka
poznamenala, že pracovník pracoval na 4 hodiny, venoval sa lepeniu poškodených kníh, i keď
veľmi poškodené knihy sa mohli vyradiť. Ďalej hovorila o tom, že pracovníčka obecného
úradu, Ing. Vachajová zabezpečuje softvér pre evidenciu kníh z martinskej knižnice.
Bc. Holúbek sa informoval ohľadom opravy poklopu kanála pri Domove sociálnych služieb.
Starostka uviedla, že výtlky sa musia podbetónovať a prikryť vo výške vozovky.
Na záver svojho príspevku ešte uviedol, že požiadal spoločnosť FCC Slovensko, aby vrecia na
separovaný odpad nenechávali hocikde, ale aby ich zabezpečili, aby nelietali po obci. Starostka
uviedla, že sa konalo stretnutie so spoločnosťou ENVI-PAK a starostami z okolia Šaštínska, na
ktorom sa prejednávalo zlepšenie služieb. Vzniesli požiadavky napr. na častejší vývoz plastov v
letných mesiacoch, umiestnenie veľkého kontajnera na sklo (napr. sklo z okien) a nádob na
nebezpečný odpad (napr. krabice od farieb) na zbernom mieste.
- Mgr. Juraj Smolár sa informoval v akom štádiu je umiestnenie nových spotrebičov do kuchyne
kultúrneho domu. Starostka poznamenala, že túto tému budú rozoberať na pracovnej porade.
- Pán Róbert Studenič požiadal o podporenie športového podujatia s názvom „Novoročný
basketbalový turnaj“, ktorý práve pripravuje s Tomášom Prachárom. Termín konania tohto
turnaja je naplánovaný na 13.01.2018. Na turnaji by sa malo zúčastniť viacero obcí z okolia.
Starostka obce uviedla, že obec poskytuje finančné dotácie organizáciám, ktoré majú pridelené
IČO. Takúto športovú aktivitu obec môže podporiť formou tomboly alebo cien, finančné
prostriedky poskytnúť nemôže. Mgr. Jozef Baláž hovoril o podmienkach, ktoré stanovila
riaditeľka školy – s termínom 13.01.2017 v čase od 10:00 do 18:00 hod. súhlasia; k dispozícií
bude telocvičňa, šatne a sociálne zariadenie; poplatok je 10,-€/hodina; uzatvorí sa zmluva
o prenájme. Starostka uviedla, že finančné prostriedky môže obec poskytnúť na ceny. Obec
túto akciu samozrejme spropaguje, vytlačí plagáty a umiestni vo výveskách.
- Pán Peter Trnka sa informoval, či sa rieši nahnutý stĺp na začiatku obce, ďalej hovoril o tom, že
obec ide vynaložiť cca 70 000,-€ na budovanie inžinierskych sietí v IBV pri ihrisku, zaujímal
sa, či je nejaký plán ako sa budú odovzdávať tieto investície – elektrina, voda, plyn obec to
zaplatí a potom odovzdá napr. SPP zadarmo – ako sa rokovalo s plynárňami, elektrárňami.
Starostka uviedla, že v IBV pri ihrisku elektrinu budú budovať elektrárne, plyn musí obec
zaplatiť z vlastných prostriedkov a potom ich požiadať o prevzatie do užívania. Spätne sa
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preukazuje koľko ľudí sa na plyn napojí. Ďalej uviedla, že situácia s nahnutým stĺpom sa už
rieši.
Pán Milan Macejka sa informoval ako pokračujú projekty na čističku odpadových vôd (ČOV).
Starostka obce uviedla, že vybudovanie ČOV predstavuje náklady vo výške 250 000,-€ náklady
samotnej kanalizácie predstavujú sumu cca 3 500 000,-€, náklady na projekty sú asi 25 000,- €.
Začala sa debata o umiestnení ČOV – boli dve možnosti pri Baroškovom kanáli, alebo na
pozemku obce oproti bytovke s. č. 753. Pán Macejka hovoril o posunutí ČOV bližšie k rieke
Myjave alebo za bytový dom s. č. 753. Poznamenal, že kde chce teraz obec umiestniť ČOV by
v budúcnosti mohli byť stavebné pozemky.
Pani Marta Hromkovičová poznamenala, že v prípade predaja pozemkov v IBV pri ihrisku, by
sa pozemky mohli predávať s tou podmienkou, že musia byť pripojení k plynu, aby SPP
náklady na vybudovanie preplatila. Pán Trnka poznamenal, že keď sa cena investícií premietne
do ceny stavebných pozemkov, tak ceny budú príliš vysoké. Starostka uviedla, že ceny nebudú
príliš vysoké, rozhodovať sa bude medzi 15,-€/m2 max. 20,-€/m2 aj so sieťami.
Pani Hromkovičová sa pýtala, či niekto sleduje v akom stave odovzdávajú nájomníci byty po
vysťahovaní, lebo podľa jej slov sú byty v zlom stave. Starostka obce uviedla, že čo sa týka
odovzdania bytu na školskej bytovke, tak bytovka bola postavená v roku 1964 a už vyžadovala
rekonštrukciu. Keď sa odovzdáva byt spíše sa protokol o odovzdaní bytu a byt odovzdávajú
min. dve pracovníčky obecného úradu, v prípade poškodenia bytu nájomníkom sa opravy
financujú z finančnej zábezpeky. Účtovníčka obce hovorila o tom, že nájomníci v bytovom
dome súp. č. 790 a 753 v nájomnom platia aj príspevok do fondu opráv.
Pani Hromkovičová ďalej hovorila o tom, že obecný úrad dáva nájomníkom nekompletné
vyúčtovanie. Účtovníčka obce ozrejmila, že vyúčtovanie obsahuje všetky potrebné údaje
a v prípade nejasností nie je problém nájomníkovi vyúčtovanie vysvetliť.

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila

Zapísala: Mária Zaicová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Mária Hromkovičová

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

Bc. Peter Holúbek

...............................................
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Prílohy

Hlavný kontrolór - Obecný úrad, 908 79 Borský Svätý Jur 690
Por.č. mat.: 60d/2017/HK

Návrh P l á n u kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
schválený uznesením OZ č. ......../2017 z ............2017
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej
kontrolórky zameraná na výkon činností:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ:
1. Kontrola hospodárenia v školských rozpočtových zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce (§18d ods.2 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur –
pokračovanie –
- 1a) oblasť ekonomická - dodržiavanie vybraných ustanovení zákona č. 431/2002
- 1b) zverejňovanie povinných dokumentov;
2. Kontrola evidencie a využívania nehnuteľného majetku - stavby
3. Kontrola uznesení 2017
B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
1. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
r. 2017 (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f,1/c)
5. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2017
C. INÉ ČINNOSTI:
a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch organizovaných ZHK SR
b) spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi – konzultácie,
príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly
všeobecne a v konkrétnych prípadoch,
c) účasť na obecných zastupiteľstvách
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky
a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon
kontroly v obci.
Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad príp.
elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková, , email: hlavnakontrolorka@gmail.com v termíne do
15.12. 2017.
Zverejnené na úradnej tabuli od 01.12. 2017 do ............................. 2017
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 1.12.2017: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018

HLAVNÁ

KONTROLÓR KA OBCE BORSKÝ SVÄTÝ JUR
MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ

Por.č.mat.:62/2017/HK

Uzn. č. ................. zo dňa ..........................

STANOVISKO
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BORSKÝ SVÄTÝ JUR NA
ROK 2017, S VÝHĽADOM NA ROKY 2018, 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Borský Svätý Jur na rok 2018, 2019, 2020.
A.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu Obce Borský Svätý
Jur na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 a programového rozpočtu z dvoch hľadísk :
1. Súlad s vybranými predpismi:
Pre spracovanie návrhu rozpočtu platia:
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých prepisov č. 583/2004 Z. z.,
- zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti v z.n.p.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Borský Svätý Jur. Návrh rozpočtu bol zverejnený v
obci obvyklým spôsobom (úradná tabuľa, webová stránka obecnej časti), v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. v z.n.p
3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu:
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy Príručka na zostavenie návrhu

-

rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (ďalej len „príručka“) vydaná v súlade s § 14
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú
klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov,
ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií.

4. Programový rozpočet – obec upustila od zostavovania programového rozpočtu..
B . TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU :
- Návrh je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z., § 9 ods. 1, na roky 2018,2019,2020
- Rozpočet na rok 2018 je záväzný, rozpočty na roky 2019 a 2020 sú orientačné.
- Rozpočet je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. a vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a výdavky
c) finančné operácie.
V rozpočte sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií
štátu, originálnych kompetencií a finančné vzťahy k ZŠsMŠ Borský Svätý Jur.
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Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018
C. ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV:
Zákon o rozpočtových pravidlách uvádza v §15:
Obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných
operácií.
Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.

Návrh rozpočtu na rok 2018:
Rozpočet BSJ

príjmy
výdavky
Bežný rozpočet (výsledok
hospod. – prebytok/schodok)
príjmy
výdavky
Kapit. rozpočet (výsledok
hospod. – prebytok/schodok)

príjmy
výdavky
VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA
(prebytok/schodok rozpočtu
spolu)
príjmy
výdavky
Finančné operácie (výsledok
hosp. z finančných operácií)
príjmy
výdavky
VÝSLEDOK celkového
rozpočtového hospodárenia

(tab.č.1)

2016

984 405
984 292

Oč.sk.
2017

2017

Bežný Rozpočet
1 013 379 1 052 003 1 061 480
1 010 676 979 996 1 028 029

113

2 703

72 007

8 500
81 250

2 500
124 400

3 150
81 300

-72 750

-121 900

-78 150

992 905
1 065 542
-72 637

-119 197

-6 143

210 000
34 000

40 518
34 000

200 092

176 000

6 518

127 455

Nárast/pokles
Nárast/pokles
k oč.skut.
k R 2017
2017
9 477,09
48 032,95

48 101,09
17 353,15

Kapitálový Rozpočet
1 000
-2 150,00
194 052
112 752,00

-1 500,00
69 652,00

33 451

-193 052

R o z p o č e t c e l k o m (bežný + kapitálový)
1 015 879 1 055 153 1 062 480
7 327,09
1 135 076 1 061 296 1 222 081
160 784,95

234 092
34 000

1 226 997
1 099 542

Návrh
2018

-159 601
Finančné operácie
200 000
159 482,00
34 000
0,00

375

-10 000,00
0,00

166 000

Rozpočet c e l k o m (bežný, kapitálový + FO)
1 225 879 1 095 671 1 262 480
166 809,09
1 169 076 1 095 296 1 256 081
160 784,95
56 803

46 601,09
87 005,15

36 601,09
87 005,15

6 399

ü Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, v súlade s rozpočtovými pravidlami.
ü Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, vykrytý prebytkom z bežného rozpočtu a
finančných operácií.
ü Finančné operácie sú prebytkové.

ü Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový o 6 399 eur, pričom na strane príjmov je
v čiastke 1 262 480 eur, a na strane výdavkov je nastavený na sumu 1 256 081 €.
Návrh rozpočtu obce vychádza z vývoja hospodárenia v predchádzajúcich rokoch, finančných
možností príjmovej časti rozpočtu a predpokladaných výdavkov do budúcnosti.
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Zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu (podiely na daniach v správe štátu, ktoré v čase
spracovania návrhu rozpočtu ešte nie sú celkom zrejmé, dotácie na úhradu časti nákladov
preneseného výkonu štátnej správy), ako finančné vzťahy k zriadenej rozpočtovej organizácií
s právnou subjektivitou a to k ZŠsMŠ.
Rozpočet je zostavený tak, aby prednostne zabezpečoval krytie nevyhnutných záväzkov a
povinností, vyplývajúcich z kompetencií samosprávy, avšak na druhej strane 67 % z všetkých
rezervných zdrojov odčerpáva do rozpočtu obce na výdavky, viac rozvedené v kapitole
„výdavky“.
Príjmy - Návrh rozpočtu je mierne optimistický v časti celkových príjmov 1 262 480 eur,
z dôvodu, že počíta v porovnaní s plánom roku 2017 o nárast v sume 36 601 eur, avšak
v porovnaní s očakávanou skutočnosťou je až výrazne nadhodnotený a to 166 809 eur. Uvedené
výrazné navýšenie oproti očakávanej skutočnosti môže byť spôsobené nezahrnutím všetkých
doterajších príjmov do rozpočtu r. 2017, nakoľko plánovaný rozpočet bol plánovaný v sume
1 225 879 eur. I keď do konca roka 2017 zostáva necelý mesiac, je nepravdepodobné, že príjmy
ktoré budú dobiehať budú vo výške 166 809 eur.
V porovnaní s plánom bežného rozpočtu v roku 2017 možno hovoriť o navýšení bežného rozpočtu
o +48 101 eur. Kapitálové príjmy sú plánované len mierne, a to o 1 500,- euro menej ako tomu
bolo na začiatku roka 2017.
Finančné operácie sa plánujú zapojiť vyššie o 159 tis.eur ako tomu nasvedčuje očakávaná
skutočnosť, ale v porovnaní s plánom na r. 2017 je to menej o -10 000 eur..
Optimistický nárast finančných operáciách je z dôvodu, že tak ako v roku 2017 aj na rok 2018 sa
plánuje ich zapojenie len o niečo menej a to vo výške 200 000 eur, čo je však o +159 482 viac ako
je ich očakávaná skutočnosť v roku 2017. Podľa doterajšieho vývoja sa rezervný fond tvoril
z prebytkov bežného a kapitálového rozpočtu v danom roku – viď. tvorba do RF, avšak v rokoch
2016 a podľa predkladaného návrhu rozpočtu a jeho očakávanej skutočnosti v r. 2017 bude opäť
tvorba do rezervného fondu nulová, do iného fondu taktiež, nakoľko bežný a kapitálový rozpočet
vykazuje opäť schodok – 6143 eur, tak ako pri hospodárení v minulom roku.
Stav prostriedkov rezervného a sociálneho fondu (v€) : ..........tvorba do RF: ................schodky:
RF: Stav k 31.12.2014 ................................................ 342 295,+ 6 050
Stav k 31.12.2015 ................................................ 330 068,51
+ 21 094
Stav k 31.12.2016 ................................................ 299 460,62
0 - 20 268
Očakávaná skut. 2017 .........................................................................
0
- 6 143

Výdavky FO v r. 2017............................................ - 34 000,Zostatok (odhad) v RF ........................................ +265 461,Z uvedeného vyplýva a riziká príjmového rozpočtu v tejto položke možno vidieť v tom, že
navrhovaný rozpočet uvažuje so zapojením 200 000,- eur do rozpočtu, pričom v rezervnom fonde
ostane už iba 65 461 eur.
Priority navrhovaného rozpočtu, ktoré vyplývajú z porovnania s údajmi o očakávanej skutočnosti
za rok 2017, preukazujú najmä na nárast, ale aj pokles príjmov a výdavkov najmä v nasledovných
kapitolách:
Príjmy:
- Daňové príjmy +2 050 eur,
- Nedaňové príjmy +5 427 eur,
- Granty, transfery + 11 245 eur,
- Kapitálové príjmy – 2 150 eur,
- FO +159 482 eur
Výdavky – taktiež celkový výdavkový rozpočet 1 2626 08 eur, je viac optimistický, a to
v celkových výdavkoch kde taktiež počíta s výdavkami o +160 784 eur vyššími ako tomu
3

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018

nasvedčuje očakávaná skutočnosť 2017. Oproti roku plánu r 2017 je taktiež veľkorysejší vo
výdavkoch a počíta s vyššími výdavkami o +87 005 eur.
V časti bežných výdavkov sa taktiež počíta so sumou o +48 033 eur viac na výdavky ako tomu
nasvedčujú výdavky na konci roka 2017. Taktiež kapitálové výdavky v porovnaní so začiatkom
r. 2017 počítajú s navýšením a to o +69 652 eur., ale v porovnaní s očakávanou skutočnosťou sú
výrazne navýšené a to až o 112 752 eur.
Kvalita navrhovaného rozpočtu, jeho naplnenie či odchýlky sa odvíjajú od kvality odhadu
príjmov a výdavkov, pri zabezpečení riadneho fungovania samosprávy, ako aj realizácie
rozvojových programov, príjmov z grantov, alebo udržania primeraných finančných rezerv.
V rámci ekonomickej a funkčnej klasifikácie je nárast a pokles k začiatku roka 2017 ako aj
k očakávanej skutočnosti nasledovný:
Rozpočet obce podľa funkčnej klasifikácie - Výdavky 2018
Výdavky obec:

Oč.skut.
2017

R 2017

nárast/pokles
k oč.skut.

2018

nárast/pokles
k r. 2017

Bežné výdavky:
271 436

266 697

189 429

-77 268

-82 007

3 000

3 000

3 000

0

0

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

12 000

10 000

11 000

1 000

-1 000

03.2 Ochrana pred požiarmi

11 024

6 440

7 200

760

-3 824

04.5.1 Cestná doprava

36 213

4 860

15 900

11 040

-20 313

04.7.3 Cestovný ruch

3 437

2 900

3 230

330

-207

49 600

49 000

49 000

0

-600

9 700

16 900

103 100

86 200

93 400

06.4.0 Verejné osvetlenie

18 000

22 000

25 000

3 000

7 000

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde
neklasifikované

27 595

25 400

20 400

-5 000

-7 195

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

10 485

7 000

7 300

300

-3 185

08.1.0 Športové služby

12 080

14 464

12 150

-2 314

70

08.2.0 Kultúra

23 167

23 200

27 850

4 650

4 683

500

100

400

300

-100

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

1 000

4 500

1 500

-3 000

500

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

1 973

1 970

6 030

4 060

4 057

0

0

0

0

0

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou
starostlivosťou

7 900

9 940

7 900

-2 040

0

10.2.0 Staroba

4 500

4 500

4 500

0

0

10.4.0. Rodina a deti
Bežné výdavky spolu:

2 440

2 500

2 660

160

220

506 051

475 371

497 549

22 178

-8 502

01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06.2.0 Rozvoj obcí

08.2.0.5

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou
starostlivosťou

Kapitálové výdavky:

0
25 100

3 300

53 200

49 900

28 100

3 000

0

30 000

30 000

27 000

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

0

0

0

0

0

06.1.0 Rozvoj bývania

0

0

64 852

64 852

64 852

26 000

0

26 000

26 000

0

30 300

0

30 300

30 300

0

5 000

3 500

25 000

21 500

20 000

5 000

0

0

0

-5 000

01.1.1 Výdavky verejnej správy
03.2. Ochrana pred požiarmi

06.2.0 Rozvoj obcí
07.6.0 Zdravotníctvo
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby
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09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou
starostlivosťou
Kapitálové výdavky spolu:

30 000

74 500

25 000

-49 500

-5 000

124 400

81 300

254 352

173 052

129 952

Finančné operácie:
Finančné operácie spolu:

0
34 000

34 000

34 000

0

0

504 625

504 625

530 480

25 855

25 855

Výdavky RO:
09.1. Školstvo

Ako z tabuľky vyplýva nárast alebo pokles výdavkov oproti očakávanej skutočnosti r.2017 budú
smerovaných najmä na:

Výdavky/+ navýšenie o :
- BV: Cestná doprava +11 040 eur,
- Rozvoj obce +86 200 eur,
- Vzdelávanie OK +18 370 eur,
- Verejné osvetlenie +3 000 eur,
- Náboženské služby +4 060 eur,
- KV: – nehmotné aktíva (nedefinované) + projektová dokumentácia + 49 900
- Ochrana pred požiarmi + 30000 eur, - zbrojnica,
- Rozvoj a bývanie – nové stavby + 64 852 eur,
- Rozvoj obci – rek. pošty (plánovaná už v pred. rokoch) + 26 000 eur,
- Zdravotníctvo – strecha zdravotné stredisko + 30 000 eur,
- Rekreačné služby – nová budova - + 21 500
- MŠ + 13 000 eur,
- Výdavky školstvo celkom + 7 485 (pri sume očakávanej skutočnosti za r. 2017 - 171 590
eur, je to 37,22 % z výnosov z FO platných na r. 2016, ktoré obec poskytla zo svojho
rozpočtu na školstvo. Obdobné percento možno považovať za priemer, ktoré obce
zvyčajne vydávajú na OK z rozpočtu obce. V prípade, že by obec chcela (nie je to
povinnosť) dať 40 % na originálne kompetencie (OK) bola by táto suma na r. 2016 v
čiastke 184 400 eur. Je nutné taktiež konštatovať, že obec každoročne dáva viac na
školstvo zo svojho rozpočtu na OK, v priemere o 8-10 tis. eur viac).
- Komentár: ZŠsMŠ je financovaná aj z rozpočtu obce – originálne kompetencie, z
vybratých príjmov obce. Tieto sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a sú
rozdeľované a poukazované priamo z daňových úradov. Z objemu finančných prostriedkov
z výnosu dane, ktoré dostane obec, sa 40% rozdeľuje základným školám a materským
školám
podľa
počtu
detí.
Podľa
prílohy
zverejnenej
na
https://www.minedu.sk/data/att/4762.pdf „Financovanie originálnych kompetencií
v školstve 2013 - je uvedené v bode (9) „Obec môže použiť na financovanie originálnych
kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť z DPFO ako jej určuje výpočet. O objeme
poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo“.
Výdavky/- úspora o:
- Výdavky verejnej správy - 77 268 eur,
- Poistné (povinné odvody) - 14 977 eur,
- Bývanie a občianska vybavenosť - bežná údržba - 5 000 eur,
- Vysielateľské výdavky – údržba budov - 3000 eur,
- Školská jedáleň - 11 200 eur.
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Riziká navrhovaného rozpočtu:
Výrazné podhodnotenie výdavkov na verejnú správu v kapitole 01.1.1. o takmer -77 t. eur,
v porovnaní so zač. r. 2017 až o cca -82 tis. eur, čo môže mať za následok nezabezpečenie
administratívneho fungovania obce, najmä platieb poistného za zamestnancov;
- Nedostatok finančných prostriedkov v RF, pre prípad spolufinancovania resp. ako časť obecných
financií pre prípad budovania aspoň časti plánovanej kanalizácie v obci;
- Veľké množstvo aktivít, časovo náročnej dokladovej aj realizačnej časti pri realizácii kapitálových
výdavkoch v sume 194 052 eur, na vybudovanie množstva nových stavieb, resp. rekonštrukcií na
zbrojnicu, poštu, zdravotné stredisko, inú realizáciu stavieb počas jedného roka.
- Výdavky na projektovú dokumentáciu - vyčlenená suma 36 200 eur na projektovú dokumentáciu
pre pripravované stavby, či rekonštrukcie, ktoré však tak ako v minulých rokoch (iné schvaľované
realizačné akcie) neboli zrealizované – riziko zmarených investícií.
- Komentár: Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde k jej dokončeniu. V okamihu
rozhodnutia orgánu verejnej správy, o tom, že investícia nebude dokončená je nutné ju zaúčtovať
do nákladov, čím nutne musí ovplyvňovať výsledok hospodárenia. Pred odpísaním takejto
investície do nákladov je dôležité uvedomiť si, čo je možné považovať za zmarenú investíciu.
Podľa § 61 ods. 7 Opatrenia MF SR č. z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky je možné
o zmarenej investícii účtovať: „Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní
obstarávaného dlhodobého majetku, sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na
účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 – Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, a to v deň rozhodnutia
o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu“
Odporúčanie pre OZ a komisie:
- zostaviť plán takých investičných akcií, ktoré obec je ochotná a aj schopná zrealizovať do
finálnej podoby, aby financie investované do projektových dokumentácií neboli odpísané ako
čistá strata obce – manko;
- Vytvoriť samostatný fond kanalizácie obce;
- V zmysle príručky pre zostavenie rozpočtu VS na roky 2018-2019 prikladať k návrhu rozpočtu
aspoň stručný komentár s uvedením popisu, niektorých plánových príjmov a výdavkov, najmä
položiek kde nastávajú výraznejšie zmeny v súvislosti s nastavovaním nového rozpočtu;
- Sledovať a riadiť sa zmenami platnými s účinnosťou od od 1.1.2018 kedy boli schválené
zmeny v niektorých ustanoveniach zákona č. 523/2004Z. z. ktoré sa týkajú niektorých oblastí
hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených obcou, napr.: „Povolené prekročenie limitu
výdavkov“- § 17
„Pravidlá rozpočtového hospodárenia“ - § 19,
„Hospodárenie rozpočtových organizácií“ - § 22,
Združovanie prostriedkov - § 27, Podnikateľská činnosť RO a PO - § 28 a iné.....
Zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 523/2004 Z.z. bude nutné následne zaviesť do praxe.
-

ZÁVER:

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 -2020 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre
a dostatočnom rozsahu.
Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva:
1. Návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť
2. Návrh rozpočtu na roky 2019 –2020 zobrať na vedomie.
Borský Svätý Jur, dňa 12.12.2017
Spracovala: Mgr. Iveta BALEJČÍKOVÁ,
hlavný kontrolór obce
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Návrh
Zmena rozpočtu č. 2/2017
V zmysle § 11 ods. 4. písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením §14 zákona č, 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
navrhujem vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne

Obec Borský Svätý Jur

Bežné príjmy
Ekonomická
klasifikácia
Výnos dane
111003
Prenájom pozemkov
212002
Ostatné poplatky
221004
Príjem z pokút
222003
Poplatky za predaj služieb
223001
Vratky
292017

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

425 000,00

461 000,00

9 400,00

16 000,00

1 330,00

1 950,00

0,00

118,00

15 914,00

16 600,00

0,00

902,06

451 644,00

496 570,06

Bežné výdavky
Funkčná
klasifikácia
01 116
OÚ
03 200
Požiarna ochrana

Ekonomická
klasifikácia
635006
Údržba
637005
Služby

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

0,00

945,14

1 100,00

1 400,00

04 510
Cestná doprava
06 200
Verejná zeleň
06 200
Verejná zeleň
06 200
Verejná zeleň
06 40
Verejné osvetlenie
06 60
Byty
07 600
Zdravotníctvo
08 100
Šport
08 200
Kultúra
08 200
Kultúra

635006
Údržba
634001
Palivo
634002
Údržba kosačiek
635006
Údržba priestranstiev
632001
Energie
635006
Údržba
635006
Údržba
642002
Transfér pre TJ
635006
Údržba
637004
Služby

28 000,00

8 000,00

2 500,00

2 800,00

2 400,00

6 000,00

3 000,0

6 600,00

15 000,00

20 000,00

14 500,00

20 000,00

5 000,00

0,00

10 000,00

12 434,00

8 000,00

9 000,00

849,00

2 000,00

Pôvodný rozpočet v
€

Upravený rozpočet
v€

30 000,00

73 000,00

Kapitálové výdavky
Funkčná
klasifikácia
Školstvo
09 121

Ekonomická
klasifikácia
717002
Rekonštrukcia
stavieb

Základná škola s materskou školou – 6% navýšenie platov
Funkčná
klasifikácia
09 111
originálne
kompetencie

Pôvodný rozpočet

Vypracovala: Bc. Mária Macejková
V Borskom Svätom Jure, 29.11.2017

130 864,00

Upravený rozpočet

132 133,32

Obec Borský Svätý Jur
908 79 Borský Svätý Jur 690

PLÁN ZASADNUTÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BORSKOM SVÄTOM JURE
NA ROK 2018

22. 01. 2018
28. 02. 2018
16. 04. 2018
28. 05. 2018
27. 06. 2018
06. 08. 2018
17. 09. 2018
29. 10. 2018
12. 12. 2018

Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Borskom Svätom
Jure dňa 13.12.2017, uznesenie č. 63/2017

IČO: 00 309 401
DIČ: 2021049415
E-mail: obecbsj@centrum.sk

tel.: 034/777 21 21
fax: 034/777 21 21

Bankové spojenie: PRIMA banka
číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0032 0200 0002

