Zápisnica
z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 14. 12. 2016 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 Mgr. Iveta Balejčiková
- účtovníčka obce Bc. Mária Macejková
- 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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
5. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2015 + Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s
individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
6. Zmena rozpočtu č. 3/2016
7. Návrh rozpočtu na rok 2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
8. Pošta - Peter Trnka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
- Špeciálny stavebný úrad - súhlas s predĺžením zmluvy o vykonávaní pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu
9. Diskusia
10. Záver

Na základe žiadosti Bc. Holúbka, predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku a Mgr.
Smolára, predsedu komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany starostka obce doplnila program
o doplnenie členov do týchto komisií.
Hlavná kontrolórka poprosila, či by sa body programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017 a stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 mohli presunúť do popredia, nakoľko
potrebuje odísť na obecné zastupiteľstvo do obce Kúty.

Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
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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
Dvadsiate prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová. Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7, z dôvodu PN sa ospravedlnili
poslanci Bc. Iveta Kollárová a pán Peter Haleš. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka obce uviedla, že Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, ktorý predložila
hlavná kontrolórka obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej úradnej tabuli obce.
Pripomienky k tomuto návrhu občania nevyslovili. Starostka vyzvala poslancov, ak by mali
pripomienky, aby ich predniesli. Mgr. Juraj Smolár navrhol plán kontrolnej činnosti rozšíriť
o kontrolu zákonných náležitostí všetkých platných VZN. Bc Holúbek navrhol plán kontrolnej
činnosti doplniť o kontrolu efektívneho nakladania s financiami v oblasti odpadu a v projektoch,
ktoré obec riešila – strecha školskej bytovky a parkovisko pred večierkou (ak nám to nacení iný
rozpočtár, či sme neprekročili viac ako o 10% sumu, ktorú sme investovali do prerábky – sú tam dané
výmery, použitý materiál) = efektívnosť nakladania s finančnými prostriedkami na vybudovaní
strechy na školskej bytovke a parkovisko pred večierkou. Mgr. Šimon Kadlic navrhol plán kontrolnej
činnosti doplniť o kontrolu výberového konania, ktoré sa uskutočnilo cez leto 2016 – na dodávateľa
pre vývoz a likvidáciu odpadu a obsluhu zberného dvora. A to celkové finančné náklady konania (v
akej výške), vplyv tohto konania a nového dodávateľa na šetrenie financií obce v oblasti odpadového
hospodárenia a v ktorých položkách obec ušetrí, keď sa robilo toto výberové konanie. Porovnať, či
obec ušetrí a koľko, v ktorých položkách v porovnaní s minulými dodávateľmi (predtým, než bola
.A.S.A. – po tomto lete). Porovnať vysúťaženú cenu spoločnosti .A.S.A. s cenami v BSJ v minulých
rokoch pre likvidácii odpadu; kontrola podmienok obce na dodávateľa z hľadiska rovnej súťaže (v
podmienkach bolo uvedené napr. že dodávateľ musí zabezpečiť obci na vlastné náklady kontajnery
a obec si ich po uplynutí zmluvy bezodplatne ponechá – nemohlo toto niektoré spoločnosti
diskriminovať). Kontrola dôvodov nezrušenia konania pre málo uchádzačov – je aj správa na
internete, o tom, že výberové konanie bude pokračovať. Kontrola postupu obce pri realizácií
výberového konania. Ďalej Mgr. Kadlic pokračoval s pripomienkou na doplnenie plánu kontrolnej
činnosti o kontrolu objednávok služieb obce v zmysle zákona o používaní elektronickej aukcie pre
služby obce. Evidencia a kontrola vystavených faktúr služieb, ktoré mali byť objednané pomocou
elektronickej aukcie a napr. neboli, ak sa také nachádzajú na obecných stránka, ak tam žiadne nie sú,
tak samozrejme to odpadá. Ešte doplnil plán kontrolnej činnosti o kontrolu realizácie prijatých
uznesení od januára 2015 a ich efektívnosť v súlade s princípom efektívneho ekonomického
nakladania s financiami. V prípade nerealizácie alebo oneskorenej realizácie týchto uznesení
kontrolovať zákonnosť ich odloženia – dôvody pre ich odklad, alebo nerealizáciu. Mgr. Kadlic
hovoril o tom, že pre hlavnú kontrolórku bude pohodlnejšie, keď na každom OZ prednesie závery z
každej jednej kontroly postupne, aby sa to nenakopilo za celý polrok. A na záver vypracovať sumár
so zisteniami.
Pripomienky poslancov budú hlavnej kontrolórke zaslané na doplnenie. Doplnený plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2017 tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 s dodatkami.
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. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár,
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová

Zmena rozpočtu č. 3/2016
Návrh Zmeny rozpočtu č. 3/2016 predniesla účtovníčka obce, Bc. Macejková. Zmena
rozpočtu č. 3/2016 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Zmenu rozpočtu č. 3/2016.
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
Starostka uviedla, že na základe zmeny rozpočtu by sa mali schváliť uznesenia, v ktorých sa
schváli použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
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Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
použite finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 12 487,83 eur
na vybudovanie parkoviska pred základnou školou.
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. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
použite finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 25 500,68 eur
na rekonštrukciu bytu na zdravotnom stredisku.
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
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Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
použite finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 19 006,82 eur
na vybudovanie ciest Krátka, Na štrnástku, Pesermlýnska.
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, Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Bc. Peter Holúbek
Bc. Holúbek odôvodnil svoje zdržanie sa hlasovania tým, že v uznesení nie je spomenutá cesta pri
obecnom úrade, ktorá bola zrekonštruovaná.

Starostka doplnila, že za zapisovateľku určuje Máriu Šimková. Do návrhovej komisie navrhla
Mgr. Máriu Hromkovičovú a Mgr. Juraja Smolára, za overovateľov zápisnice Mgr. Branislava Baláža
a Mgr. Ľubicu Uhrovú. Títo poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice
schválení.
Návrh rozpočtu na rok 2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
S návrhom rozpočtu na rok 2017 prítomných oboznámila účtovníčka obce, Bc. Macejková. Návrh
rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, taktiež bola uskutočnená porada poslancov. Rozpočet
na rok 2017 je zverejnený na webovej stránke obce v sekcii Dokumenty - Rozpočet obce.
Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k rozpočtu, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Bc. Holúbek sa informoval, čo sú finančné operácie. Hlavná kontrolóra vysvetlila, že finančné
operácie sú prebytky hospodárenia obce z predchádzajúcich období.
Mgr. Kadlic sa pýtal, či prebytok – 56 000,- € znamená, že to je rezerva, ktorá sa môže zaplniť.
Hlavná kontrolórka uviedla, že rozpočet sa má zostavovať vyrovnaný alebo prebytkový. Obec má
rozpočet prebytkový, čo je lepšie. Rozpočet býva aj vyrovnaný, no môže sa stať, že vzniknú
nepredvídané veci, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte a keď je rozpočet prebytkový, peniaze sa môžu
presunúť. Účtovníčka obce ozrejmila, že prebytok je z rezervného fondu, že to nie sú skutočné príjmy
v tom konkrétnom roku. Hlavná kontrolórka ešte uviedla, že v bežnom rozpočte je prebytok 2 703,€ a v kapitálovom rozpočte je rozpočet schodkový. Všetko čo je v prebytku je spôsobené tým, že sa
čerpá z finančných operácií.
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Mgr. Jozef Baláž uviedol, že sa idú realizovať veci, ktoré mali byť už dávno zrealizované. Doháňa
sa to, čo sa za posledných desať rokov nespravilo a mohlo sa. Uviedol, že sa na dnešnom OZ
schvaľovalo čerpanie z rezervného fondu pomerne vysokou sumou, čo sa doposiaľ nerobilo, preto je
teraz taký skok. Mgr. Jozef Baláž ďalej hovoril o tom, že aj napriek čerpaniu z rezervného fondu, 5%
na spolufinancovanie kanalizácie v rezervnom fonde bude vždy.
Bc. Kadlic uviedol, že najväčšie úbytky z rezervného fondu predstavovali rekonštrukciu budov –
pošta, školská bytovka, školská telocvičňa a keďže sa to minulé roky nerobilo, muselo sa to robiť
teraz.
Hlavná kontrolórka sa spýtala, či poslanci nechcú zriadiť iné fondy okrem rezervného, ktoré by
slúžili napr. na rekonštrukciu budov. Účtovníčka obce uviedla, že pri schvaľovaní záverečného účtu
obce sa vytvoril fond obnovy a opravy.
Mgr. Smolár hovoril o tom, že absentujú výzvy zo štátneho rozpočtu. Na to hlavná kontrolórka
reagovala, že práve vyšla výzva na zateplenie verejných budov, s týmto problémom sa stretla aj
v ostatných obciach.
Bc. Holúbek sa pýtal na údaj zo správy hlavnej kontrolórky, konkrétne na to, že zostatky
peňažných fondov koncom roka neprepadajú a podľa očakávanej skutočnosti v rámci finančných
operácií sa zapojí do príjmu nového rozpočtu 187,- €, pričom už pri plánovaní roka 2017 sa počíta so
schodkom o 119 197,- €. Hlavná kontrolórka uviedla, že to znamená, že pri tvorbe záverečného účtu
za rok 2017 sa môže stať, že vyjde schodok – čiže nič sa nebude dávať z prebytku, bežný a kapitálový
príjem vyjde schodkový, čiže sa nič nedáva do rezervného fondu - nevytvára sa, iba sa z rezervného
fondu čerpá. Starostka obce uviedla, že za predchádzajúce obce sa do obce získali
2 milióny eur, robili sa veci, na ktoré boli výzvy vyhlásené – rekonštruovali sa budovy, robilo sa
verejné osvetlenie, zateplilo sa a vymenili sa okná na zdravotnom stredisku. Hlavná kontrolórka
hovorila o tom, aby aj poslanci sledovali výzvy. Taktiež odporučila, aby sa financie neťahali
z rezervného fondu, ale aby sa počkalo na výzvy, keďže to vyzerá tak, že po roku 2020 eurofondy
skončia a pre obec je určite výhodnejšie, ak obec zaplatí 5% a zbytok doplatí štát. Hovorila o tom, že
to, že starostka ide do fondov je len na nej, sú aj obce, ktoré za 4 roky neišli ani do jednej výzvy.
Starostka uviedla, že poslancov vždy informuje o výzvach. Teraz vyšli výzvy na čierne skládky, na
zateplenie a zvyšovanie energetickej efektívnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,
inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí, samozrejme vždy je nutné
posúdiť, či je výzva pre obec vhodná. Starostka podotkla, že čo sa týka výzvy ohľadom čiernych
skládok, v televízii bolo spomenuté, že pri tejto výzve bude bitka o peniaze.
Hlavná kontrolórka spomenula, že nevie, ako škola využíva výzvy, no dá sa na kapitálové výdavky
žiadať z ministerstva. Mgr. Jozef Baláž uviedol, že z ministerstva škola získala financie v roku 2008.
Ďalej hovoril o tom, že peniaze, ktoré dostáva škola zatiaľ postačujú.
Bc. Holúbek ako predseda finančnej komisie uviedol, že by bolo vhodné, ak by sa urobil súpis
budov, priestorov, pozemkov, ktoré by obec mohla prenajať a tým pádom získať financie. Bc.
Macejková uviedla, že tieto budovy, priestory aj pozemky sú vedené v majetku obce a nie je problém
tento súpis poskytnúť.
Mgr. Kadlic sa pýtal, či v rozpočte sú vyhradené financie na realizáciu stavebných pozemkov. Bc.
Macejková uviedla, že v rozpočte sú vyčlenené financie na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu.
Starostka obce informovala, že ohľadom stavebných pozemkov ide na druhý deň pre projekty, musí
sa vybaviť stavebné povolenie na realizáciu inžinierskych sietí – voda, plyn, elektrina. Tieto finančné
prostriedky, okrem ciest, vo výške 36 000,- € na vybudovanie vody a plynu v IBV pri ihrisku
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v rozpočte rozpočtované nie sú. Keďže tam nie je krytie z kapitálových príjmov, tak tieto výdavky sa
budú čerpať z rezervného fondu.
Mgr. Kadlic sa informoval v akej fáze je plánované ukončenie pozemkových úprav. Starostka
uviedla, že pozemkové úpravy sa práve ukončujú, zapisuje sa register nového stavu. Na nové stavebné
pozemky sa bude musieť vypracovať nový územný plán obce alebo dodatky k územnému plánu,
ktorý je schválený.
Mgr. Kadlic požiadal obecný úrad, aby spolupracoval s komisiou výstavby ohľadom realizácie
detského ihriska. Starostka obce uviedla, že má pripravené ilustračné ponuky, ktoré sa týkajú
detského ihriska a kedykoľvek sa môžu stretnúť.
Bc. Holúbek hovoril o tom, že by sa v rozpočte mohla uviesť už reálna suma z podielových daní,
ktorá predstavuje sumu 460 585,- €. Účtovníčka obce poznamenala, že čo sa týka výdavkovej časti,
bolo by dobré ponechať pôvodnú verziu rozpočtu a rozdiel výnosu dane zo zverejneného údaju hneď
nerozhodiť, čím by sa napr. nemuselo toľko čerpať z rezervného fondu. Mgr. Baláž podotkol, že tým
pádom je aj vyšší podiel školy.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
návrh rozpočtu obce na rok 2017 a
berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky, tak ako bolo
predložené.
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

Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.02.2016
Na zasadnutí OZ 30. 10. 2016 bola položená otázka koľko obce zaplatila za kovové čipy na
otváranie kovových posuvných dverí na stojisku v rekreačnej oblasti Tomky. Starostka odpovedala,
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že bolo zakúpených 260 čipov za cenu 2,16 €/kus, celková cena za tieto čipy predstavuje sumu 561,60
€. Chatári, ktorí mali záujem o čip navyše si tieto čipy zaplatili sami.
Bc. Holúbek sa informoval koľko čipov je vydaných. Starostka uviedla, že ešte nie je vydaných
približne 20 čipov, tieto čipy patria chatárom, ktorí nechodia na chaty alebo sú v zahraničí.
Mgr. Kadlic poznamenal, že sa bol na stojisko pozrieť a spýtal sa, či obec sleduje ako sa popolnice
napĺňajú, aby tam nebolo zbytočne veľa popolníc, ktoré sa nenaplnia a tým pádom sa bude zbytočne
platiť za vývoz nenaplnených popolníc.. Starostka uviedla, že počet popolníc v stojisku bol určený
orientačne a obec napĺňanie popolníc sleduje a tento počet zatiaľ postačuje. Ďalej uviedla, že v deň
vývozu musí obec stojisko otvoriť, nakoľko pracovníci zvozovej spoločnosti nedisponujú kľúčom ani
čipom k odomknutiu stojiska. Pracovníci zvozovej spoločnosti nemajú záujem, aby kľúč alebo čip
mali, nakoľko zloženie personálu sa vždy strieda.

Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 13. 12. 2016.
Uznesenie č. 46/2015 – Rekonštrukcia strechy v budove, v ktorej sídli pošta – OZ schválilo
vyčlenenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24 894,94 € na rekonštrukciu strechy budovy,
v ktorej sídli pošta. OZ rekonštrukciu strechy, v ktorej sídli pošta zapracovalo do návrhu rozpočtu
obce na rok 2017. Starostka uviedla, že čerpanie z rezervného fondu musí byť schválené na presnú
sumu rekonštrukcie a uznesenie platí len v danom roku, preto navrhla obecnému zastupiteľstvu
zrušenie Uznesenia č. 46/2015 na rekonštrukciu strechy budovy, v ktorej sídli pošta z dôvodu
zapracovania rekonštrukcie strechy do rozpočtu obce na rok 2017.
Bc. Holúbek sa informoval, prečo sa rekonštrukcia nerealizovala, keďže do 15.10. mali byť
vyhodnotené ponuky na rekonštrukciu strechy v tejto budove. Starostka obce uviedla, že na
rekonštrukciu bola schválená suma 24 894,94 € - bola vybraná firma z obce Kopčany, ktorá mala túto
rekonštrukciu realizovať, bolo to ešte v roku 2015. Potom sa prijalo uznesenie, že tieto finančné
prostriedky sa budú čerpať z rezervného fondu. Nakoľko obecné zastupiteľstvo malo voči tejto
ponuke výhrady, tak sa z rekonštrukcie upustilo a hľadali sa firmy, ktoré by túto rekonštrukciu mohli
zrealizovať. Starostka poznamenala, že cez rok sa nepodarilo takúto firmu zabezpečiť, pôvodná firma
bola ochotná rekonštrukciu zrealizovať, avšak až po novom roku. Starostka informovala, že bolo
niekoľko stretnutí aj s firmou z mesta Malacky, s pánom Kvaššayom, ktorý zo začiatku sľúbil, že by
sa to do konca roka stihlo, avšak nakoniec k realizácii neprišlo. Momentálne je táto rekonštrukcia
zapracovaná v rozpočte obce, preto sa toto uznesenie ruší.

Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
Uznesenie č. 46/2015 - Rekonštrukcia strechy budovy, v ktorej sídli pošta z dôvodu zapracovania
rekonštrukcie strechy do rozpočtu obce na rok 2017.
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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

Uznesenie č. 6/2016 – Energetická úspora, fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve
obce – OZ schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu z Envirofondu pre
vybudovanie solárnej elektrárne v oblasti A2 – Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov energie na budove kultúrneho domu do 1. 7. 2016.
K tomuto uzneseniu starostka obce dala stanovisko na OZ dňa 29.06.2016 vzhľadom na rekonštrukciu
KD z pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách, ktorý je ešte monitorovaný.
Termín podania žiadosti na Envirofond bol 31.10.2016. Starostka ďalej uviedla, že toho času je ešte
budova kultúrneho domu založená v prospech Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry, z toho
dôvodu, že obec dostala financie z pilotného programu Energetická efektívnosť, kde obec neplatila
ani 5% spoluúčasť. Starostka navrhla zrušenie tohto uznesenia.
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
Uznesenie č. 6/2016 - Energetická úspora, fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve obce,
z dôvodu monitorovania kultúrneho domu, ktorý bol rekonštruovaný z pilotného programu
Energetická efektívnosť vo verejných budovách.
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. 7/2016 – Vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu - OZ schválilo
rekonštrukciu miestností v suteréne nachádzajúcich sa v zadnej časti budovy kultúrneho domu pre
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vybudovanie posilňovne a šatne. Finančné prostriedky na rekonštrukciu posilňovne boli
rozpočtované, ale boli použité na vybudovanie ciest. Starostka obce navrhla toto uznesenie zrušiť.

Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
Uznesenie č. 7/2016 – Vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu, z dôvodu použitia
finančných prostriedkov na vybudovanie ciest.
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. 39/2016 - Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a
podmienkach v školskom roku 2015 – 2016 - Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo
na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2015 – 2016 - splnené
Uznesenie č. 40/2016 - Zápis do kroniky obce za rok 2015 - Obecné zastupiteľstvo v Borskom
Svätom Jure schválilo Zápis do kroniky obce za rok 2015 a schválilo odmenu Bc. Ivete Kollárovej
vo výške 200,- € - splnené

Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,
Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
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Za: 6
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Juraj
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 1
Mgr. Šimon Kadlic
Zdržal sa: 0

Nakoľko hlavná kontrolórka potrebovala odísť na obecné zastupiteľstvo do obce Kúty, tak
prítomným popriala pekné sviatky a rozlúčila sa. Bc. Kadlic sa ešte informoval, či prípadné otázky
môžu kontrolórke zaslať elektronicky. Hlavná kontrolórka uviedla, že minule odpovedala na otázku
zo strany poslanca, konkrétne Bc. Holúbka ako najlepšie vedela, no poslancovi sa odpoveď aj tak
nepáčila, poznamenala, že poslancom je ťažko vyhovieť. Bc. Holúbek uviedol, že asi prišlo
k nedorozumeniu, kontrolórka poznamenala, že ona nemôže posudzovať blogy a webové stránky.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že čo bude vedieť samozrejme odpovie, no mrzí ju keď sa to stretne
s nepochopením
Bc. Kadlic spomenul, že vzhľadom k tomu, že kontrolórka musí odísť by sa mal asi upraviť Rokovací
poriadok a určiť presný limit konania zastupiteľstva, keďže to práve nevyhovuje osobným potrebám
kontrolórky, keď odchádza. Hlavná kontrolórka uviedla, že to nie je jej osobná, ale pracovná potreba.
Na čo Mgr. Kadlic poznamenal, že pracovná potreba kontrolórky je hlavný kontrolór obce Borský
Svätý Jur a v pláne kontrolnej činnosti na rok 2016 aj 2017 je uvedené, že kontrolórka sa bude
zúčastňovať na rokovaniach obecného zastupiteľstva. Mgr. Kadlic ešte uviedol, že kontrolórka má
možno krátky alebo dlhší úväzok. Kontrolórka uviedla, že keďže má v obci Borský Svätý Jur 20%ný úväzok a v súčasnom čase má obecné zastupiteľstvo aj iná obec, doteraz k tomu v iných obciach
nemali žiadne výhrady. Mgr. Kadlic poznamenal, že by bolo možno dobré, aby si kontrolórka určila
priority, v ktorých obciach chce pôsobiť a venovať sa im naplno. Kontrolórka uviedla, že si to asi
prehodnotí.
Starostka obce túto konverzáciu doplnila tým, že v tomto období každá obec schvaľuje rozpočet a aby
sa rozpočet schválil, tak rokovania obecných zastupiteľstiev bývajú prevažne v prvej polovici
decembra. Mgr. Kadlic poznamenal, že termín zasadnutí OZ určuje starostka obce a aj kontrolórka
môže tieto termíny pripomienkovať.

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12.
2015 a Dodatok a správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
Starostka obce prítomných oboznámila so Správou nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 a Dodatkom a správy audítora o overení
súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou
účtovnou závierkou. Táto správa aj dodatok tvoria prílohu zápisnice.
Bc. Holúbek sa informoval, či nesprávne zaúčtovania boli v systéme opravené. Starostka uviedla,
že nesprávnosti boli samozrejme odstránené. Hovorila o tom, že ak obec dostane transfer zo štátneho
rozpočtu alebo dotácie, tak je vždy zverejnené z akých prostriedkov sa oprava má realizovať, napr.
kamerový systém išiel z kapitálových, i keď s ohľadom na sumu sme sa domnievali, že to mohlo ísť

11

aj z bežných. Čo sa týka environmentálneho fondu, tak postup nebol vôbec uvedený a doťahovali
sme sa z akých prostriedkov sa má čerpať.
Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie

Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 a
Dodatok a správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou
závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou.
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, Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Šimon Kadlic, Mgr. Juraj
Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Bc. Peter Holúbek

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Peter Trnka
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy p. Petrovi Trnkovi na pozemok parc. č. 1330/1 za cenu 1,- € na dobu do
31.12.2017.
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
12

Zdržal sa: 0

Špeciálny stavebný úrad - súhlas s predĺžením zmluvy o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 60/2015 zo dňa 07.12.2015 schválilo Zmluvu uzatvorenú
podľa § 20a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Starostka
požiadala obecné zastupiteľstvo o predĺženie tejto zmluvy formou dodatku. Konkrétne ide o to, že
odborný zamestnanec mesta Senica, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady vystupuje ako spracovateľ
agendy a správnym orgánom je vždy obec. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí o povolení na stavby
miestnych a účelových komunikácií, povolenia na užívanie miestnych a účelových komunikácií, na
nevyhnutné zabezpečovacie práce. Ide o to, že tieto práce sú fakturované a doteraz naša obec túto
službu zatiaľ nevyužila. Táto služba by bola poskytnutá len v nevyhnutnom prípade a na základe
skutočných nákladov. Vykonáva to Ing. Oslejová.
Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
predĺženie Zmluvy uzatvorenej podľa § 20 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie.
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 termíny konania obecných zastupiteľstiev v roku 2017: 23. januára,
6. marca, 19. apríla, 25. mája, 28. júna, 9. augusta, 18. septembra, 30. októbra, 13. decembra.
Starostka obce informovala:
- 11. novembra o 11.00 hod. sa konala pietna spomienka pri pomníku padlých, ktorú
zorganizovala Jednota dôchodcov.
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- 12. novembra o 16.30 hod. sa konal lampiónový sprievod rodičov a detí k Hliníku.
O 19.00 hod. v kultúrnom dome Futbalový klub usporiadal vyhlásenie najlepšieho
futbalistu roka a ukončenie sezóny.
- 14. novembra sa konala pracovná porada poslancov.
- 21. novembra na osadu Dolné Valy boli umiestnené 2 ks 1 100 litrových nádob na odpad
a osadená vývesná skrinka.
- 28. novembra Miestna organizácie Slovenského červeného kríža organizovala odber krvi.
O 16.00 hod. bolo stretnutie kultúrnej komisie k organizácii Vianočných trhov.
- 3. decembra Základná organizácia Slovenského červeného kríža usporiadala Deň zdravia,
kde boli pripravené ukážky zdravých pokrmov, pracovníci Červeného kríža merali tlak,
výšku cholesterolu a boli predvedené ukážky správneho poskytovania prvej pomoci.
- 5. decembra sa konala pracovná porada poslancov k návrhu obecného rozpočtu a k
návrhu zmeny rozpočtu.
- 6. decembra sa na okresnom úrade konala odborná príprava vedúcich výdajní odberných
oprávnení.
- 10. decembra sa na námestí pri fontáne konali vianočné trhy spojené s príchodom
Mikuláša.
- 11. decembra Mikuláš zavítal aj na osadu Tomky.
- 18. decembra sa o 15.00 hod. v kinosále odohrá divadelné predstavenie Perinbaba, ktoré
nacvičil DFS Juránek.
- 22. decembra sa bude konať odborno metodické zamestnanie veliteľov dobrovoľných
hasičských zborov obcí.
- 7. januára 2017 sa uskutoční Trojkráľový stolnotenisový turnaj.
- 8. januára sa koná výročná členská schôdza hasičov.
- 14. januára sa bude konať poľovnícky ples.
- 28. januára obec organizuje Vyhodnotenie detského bežeckého pohára.
- 4. februára sa koná výročná členská schôdza futbalového klubu
- 11. februára sa bude konať maškarný ples pre dospelých.
- Podkrovný byt na zdravotnom stredisku je zrekonštruovaný, je urobená skúška kúrenia,
tlakové skúšky plynu i vody. Poslanci sa so starostkou dohodli, že tento byt pridelia
15. 12. 2016.
Starostka obce informovala, že jej bola zaslaná žiadosť na vyjadrenie k výstavbe
telekomunikačného stožiara. Spoločnosť SWAN v zastúpení spoločnosťou OTNS, a.s. rieši
zazmluvnenie a výstavbu stožiarov pre možnosti zlepšenia pokrytia mobilného a internetového
signálu. Zo strany SWAN bol prejavený záujem o vybudovanie telekomunikačného stožiara na časti
pozemku v našej obci, cca 7 x 7 m, konkrétne ide o pozemok parc. č. 1667/4. V súčasnosti sa na
tomto pozemku nachádza zberný dvor. Spoločnosť SWAN žiada stanovisko k výstavbe
telekomunikačného stožiara. Starostka uviedla, že k tejto téme zvolá pracovnú poradu.
Predseda komisie finančnej a správy obecného majetku, Bc. Holúbek, oboznámil poslancov
so zmenou člena v tejto komisii. Členku komisie p. Zuzanu Buchovú nahradí Ing. Milan Fabuš.
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Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
súhlasí
s novým členom komisie finančnej a správy obecného majetku, Ing. Milanom Fabušom, ktorý
nahradí pani Zuzanu Buchovú.
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

Predseda komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany, Mgr. Juraj Smolár, vykonal zmenu
člena v komisii z dôvodu služobných a rodinných povinností a presťahovania sa pôvodného člena
do inej obce. Pôvodného člena komisie p. Adama Kotrča nahradí nový člen p. Peter Trnka.
Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
súhlasí
s novým členom komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany, pánom Petrom Trnkom, ktorý
nahradí pána Adama Kotrča.
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
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Diskusia
-

-

Bc. Peter Holúbek hovoril o tom, že na bytovke pri kultúrnom dome nie je možnosť pripojenia
na internet. Starostka uviedla, že sa s nájomníkmi, ktorí majú problém s pripojením spojí.
Spomenula, že pán Pavlík robil na tejto bytovke rozvody k pripojeniu na internet a kto mal
záujem bol pripojený cez pána Pavlíka. Bc. Holúbek ďalej hovoril o tom, že pri vývoze plastov
nie každý dostane náhradné vrece, navrhol, aby sa dalo vriec viacej. Starostka vravela, že vrecia
odfúkne aj vietor a v prípade, že niekomu vrece chýba si môže preň prísť na obecný úrad. Bc.
Holúbek sa informoval, akú funkciu pri vývoze separovaného odpadu zastáva spoločnosť ENVIPAK a FCC Slovensko. Starostka vysvetlila, že spoločnosť FCC je len prepravca – FCC má
zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK. ENVI-PAK je odberateľ odpadu. Obec so spoločnosťou
ENVI-PAK uzatvorila zmluvu o odvoze a odoberaní separovaného odpadu. Starostka
pokračovala, že takto je to ukotvené v zákone, no už teraz sú návrhy na zmeny tohto zákona.
Mgr. Marian Vojtko, farár obce, sa vyjadril k finančnému prispievaniu obce pre kostol.
Mgr. Vojtko uviedol, že bol v minulosti oslovený, aby si na obci podal žiadosť o dotáciu, ktorej
bolo niekedy vyhovené inokedy nie. Uviedol, že v roku 2015 požiadal obec o dotáciu vzhľadom
na výmenu okien na kostole. Pokračoval, že dostal informáciu aj od hlavnej kontrolórky, že obec
nemôže investovať do cudzieho majetku. Mgr. Vojtko uviedol, že obci by malo záležať na
rozvoji a údržbe kultúrnych pamiatok a kostol v obci je národná kultúrna pamiatka. Mgr. Vojtko
poznamenal, že napísal mail na Ministerstvo financií, odpoveď tvorí prílohu zápisnice. Mgr.
Vojtko nadviazal na list - odpoveď z Ministerstva financií a prečítal, čo obsahuje § 7 ods. 4
zmieneného zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
„Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 (t. j. právnické osoby založené obcou) a fyzickej osobe
– podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec
poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na
podporu všeobecne prospešných služieb,14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov,15) na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu
poskytnúť dotácie na celom území mesta.“ Mgr. Vojtko ďalej hovoril o tom, že § 2 ods. 2 bod c
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby hovorí, že všeobecne prospešné služby sú najmä „tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a
prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt“. Mgr. Vojtko ešte poznamenal, že aj § 2 ods. 3
zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách hovorí, že „Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto
zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,...“. Mgr. Vojtko
poznamenal, že Ministerstvo financií dalo odpoveď, že zákon dovoľuje. Ďalej pokračoval, že
nevie prečo hlavná kontrolórka obce tvrdí niečo iné. Uviedol, že je na rozhodnutí obce ako sa
rozhodne. Všeobecne záväzné nariadenie pridelenie financií nemusí vyjsť z iniciatívy farára
obce, ale z iniciatívy obecného zastupiteľstva. Ďalej hovoril o tom, že do budúcna bude žiadať
dotácie na aktivity s deťmi, no čo sa týka pridelenia financií ohľadom údržby kostola už necháva
na poslancoch. Bc. Holúbek uviedol, že poslanci obce musia hájiť dobro obce. Uviedol, že touto
témou sa budú zaoberať aj na finančnej komisii. Do diskusie sa zapojil aj Peter Trnka, ktorý
hovoril o tom, že finančná komisia, ktorej je členom, prehodnocuje všetky žiadosti a bolo by
lepšie, ak by pán farár podal žiadosť, kde bude uvedené na čo konkrétne chce financie použiť.
Mgr. Vojtko uviedol, že už v minulosti žiadal o vybudovanie miestnosti v dome smútku, kde by
sa mohol kňaz pripraviť, mať tam odložené veci pre cirkevné obrady. Ďalej hovoril o potrebe
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oddelenia pozemku cintorína od susedného pozemku p. Ortha, ktorého hydina znečisťuje
chodník pri dome smútku. Ďalej hovoril o potrebe vybudovať nepriehľadný plot medzi
cintorínom a zberným dvorom. Bc. Holúbek poznamenal, že vybudovanie plota okolo zberného
dvora je v rozpočte. Mgr. Kadlic hovoril o tom, že čo sa týka vybudovania miestnosti v dome
smútku pre potreby pána farára niektoré možnosti boli realizovateľné, iné z technických
záležitostí nie. Na porade poslancov sa však hovorilo o tom, že sa to financovať nebude. Starostka
uviedla, že v miestnosti, kde je rozhlas sa plánoval dať nový nábytok. Mgr. Vojtko uviedol, že
na obrady sa pripravuje na chodbe a potom sa aj odtiaľ zle prechádza pomedzi ľudí dopredu.
Taktiež potrebuje miesto na odloženie vecí, ktoré by sa dalo uzamknúť. Miestnosť, ktorá sa
v dome smútku už nachádza je podľa slov Mgr. Vojtka malá, ďalším problémom je, že je
priechodná. V miestnosti je umiestnené ozvučenie a z toho dôvodu by sa nemohla uzamknúť
a slúži aj pre hrobárov, ktorí sa tam prezliekajú. Bc. Holúbek navrhol, aby sa tento problém
vyriešil v I. štvrťroku v roku 2017.
Mgr. Vojtko ešte poukázal na verejné osvetlenie v obci, ktoré sa zapína trištvrte hodiny po západe
slnka. Bc. Holúbek sa informoval, či osvetlenie spúšťa nejaký správca, alebo či je zapnutie
osvetlenia nastavené. Starostka uviedla, že zapínanie osvetlenia je nastavené, no samozrejme sa
čas dá zmeniť.
Pán Peter Trnka upozornil na to, že na ceste Na štrnástku v strede cesty pri dome p. Maxiana.
je výtlk.
Mgr. Šimon Kadlic hovoril o tom, že v obci je viacero internetových providerov a bolo by dobré
zjednotiť pravidlá, čo sa týka poskytovania internetu. Požiadal, aby obec poskytla poslancom
aktívne zmluvy s providermi. A bolo by dobré spraviť smernice a pravidlá pre providerov. Ďalej
hovoril o tom, že na hydroglóbuse majú antény spoločnosť O2, R&S Computers-Roman Pavlík
a spoločnosť Swan. Pýtal sa, či spoločnosť Swan má s obcou zmluvu. Starostka uviedla, že
zmluva nie je, Swan poskytoval internet zadarmo po dobu 7 rokov, ktoré už uplynuli. Mgr. Kadlic
uviedol, že by bolo dobré zmluvu so spoločnosťou Swan uzavrieť, keďže na hydroglóbuse má
stále prístroje alebo v prípade nepredĺženia zmluvy prístroje z hydroglóbusu odstrániť. Starostka
hovorila o tom, že by sa hlavne mala uzatvoriť zmluva s p. Pavlíkom, ktorý nereaguje na čom sa
s obcou dohodli. Mgr. Kadlic uviedol, že zmluva sa týkala pozemku a nie poskytovania internetu.
Starostka reagovala, že bolo dohodnuté, že sa uzatvorí Zmluva o budúcej zmluve – na predaj
pozemku.
Mgr. Kadlic sa pýtal, či obec disponuje vlastným motorovým vozidlom, ktoré je určené na
prepravu veľkokapacitných kontajnerov na odpad. Starostka odpovedala, že obec takýmto
vozidlom nedisponuje. Mgr. Kadlic uviedol, že vo výberovom konaní a zmluvy od spoločnosti
A.S.A. SLOVENSKO a v podmienkach vývozu odpadu sa nachádza bod, ktorý sa týka vývozu
veľkokapacitných kontajnerov, kde je napísané, že .A.S.A. SLOVENSKO zabezpečí vývoz
veľkoobjemového odpadu, v prípade, že obec nebude môcť uskutočniť vývoz podľa bodu 2.3.7.,
čo je vlastným motorovým vozidlom. Mgr. Kadlic sa zaujíma o faktúry od .A.S.A.
SLOVENSKO, keďže .A.S.A. SLOVENSKO sa zaviazala, že odpad zo zberného dvora bude
vyvážať a likvidovať podľa cenníka, ktorý je uvedený v zmluve. V cenníku je uvedené, že cena
za vývoz odpadu spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO je 45,- €/t a cena za vývoz odpadu
vlastným, motorovým vozidlom je 30,- €/t. Taktiež hovoril o tom, že s vývozom odpadu stále
pokračuje spoločnosť ND-A.Kratochvíl, i keď je zazmluvnené, že to bude robiť spoločnosť
.A.S.A. SLOVENSKO. Starostka uviedla, že spoločnosť .A.S.A. SLOVESNKO bola
nevýhodná, tak sa do podmienok ukotvilo, že odpad sa bude vyvážať vlastným motorovým
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vozidlom – starostka poznamenala, že to bolo myslené tak, že vozidlo si obec zabezpečí.
Mgr. Kadlic uviedol, že po vyhodnotení všetkých faktúr od roku 2015 aj pri tarife, ktorá je
drahšia – za 45,- € náklady na zneškodnenie odpadu a vývoz sú stále lacnejšie, ak to robí len
.A.S.A. SLOVENSKO ako, keď to robia dve firmy zároveň, aj napriek tomu, že podľa zmluvy
má vývoz zabezpečovať A.S.A. SLOVENSKO. Mgr. Kadlic podotkol, že posledná faktúra za
vývoz odpadu nebola vystavená spoločnosťou A.S.A. SLOVENSKO. Podľa slov Mgr. Kadlica
by v uplynulých rokoch pri tých istých cenách alebo už podľa nového cenníka, keďže ceny zostali
stále rovnaké, je pre obec stále výhodnejšie, keď vývoz bude poskytovať A.S.A. SLOVENSKO,
tak ako sa zaviazala. A to sa týka aj pri odvoze odpadu z Tomkov a umiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov na Tomkoch, kde bolo odsúhlasené, že vývoz týchto kontajnerov
bude vykonávať spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO, čo však nevykonáva. Starostka obce
povedala, že v prípade, ak sa Mgr. Kadlic zaviaže, že bude riadiť odpadové hospodárstvo obce,
tak môže túto oblasť riadiť aj so spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO. Mgr. Kadlic uviedol, že
približne rok už sa pokúša navrhovať nejaké inovácie, podávať návrhy, ktoré šetria financie obce
a zefektívňujú proces. Ďalej pokračoval, že v prípade viacerých dodávateľov rastú samozrejme
aj náklady, keďže každému dodávateľovi sa za poskytnutie jeho služby musí zaplatiť.
Podľa slov Mgr. Kadlica sa spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO zaviazala, že bude obci odpad
vyvážať a zmluvu by mala spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO dodržiavať, pretože v prípade
nedodržiavania zmluvy, druhá strana môže zmluvu rozviazať. Starostka uviedla, že zmluva sa
dodržiava. Mgr. Kadlic uviedol, že v zmluve sú podmienky napísané jasne. Ďalej pokračoval,
že hrozí riziko, že sa obec dostáva do rozporu so zákonom, s ústavným zákonom, čo by mohlo
mať dôsledky na obec, či už na financie alebo stav.

Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mária Šimková

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Branislav Baláž

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

Mgr. Ľubica Uhrová

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

Hlavný kontrolór - Obecný úrad, 908 79 Borský Svätý Jur 690
Por.č. mat.: 49d/2016/HK

P l á n kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
doplnený a schválený uznesením OZ č. 41/2016 z 14.12.2016
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 - vybrané rozpočtové položky.
Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Smolára:
2. zákonné náležitosti všetkých platných VZN.
Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Holúbka:
3. kontrola efektívneho nakladania s financiami v oblasti odpadu (NKU) a
4. kontrola v projektoch, ktoré obec riešila – strecha školskej bytovky a parkovisko pred
večierkou (ak nám to nacení iný rozpočtár, či sme neprekročili viac ako o 10% sumu, ktorú sme
investovali do prerábky – sú tam dané výmery, použitý materiál) = efektívnosť nakladania
s finančnými prostriedkami na vybudovaní strechy na školskej bytovke a parkovisko pred večierkou.
Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Kadlica:
5. kontrola výberového konania, ktoré sa uskutočnilo cez leto 2016 – na dodávateľa pre vývoz
a likvidáciu odpadu a obsluhu zberného dvora.
6. A to celkové finančné náklady konania (v akej výške),
7. vplyv tohto konania a nového dodávateľa na šetrenie financií obce v oblasti odpadového
hospodárenia a
8. v ktorých položkách obec ušetrí, keď sa robilo toto výberové konanie.
9. Porovnať, či obec ušetrí a koľko, v ktorých položkách v porovnaní s minulými dodávateľmi
(predtým, než bola .A.S.A. – po tomto lete).
10. Porovnať vysúťaženú cenu spoločnosti .A.S.A. s cenami v BSJ v minulých rokochpre likvidácii
odpadu;
11. kontrola podmienok obce na dodávateľa z hľadiska rovnej súťaže (v podmienkach bolo uvedené
napr. že dodávateľ musí zabezpečiť obci na vlastné náklady kontajnery a obec si ich po uplynutí
zmluvy bezodplatne ponechá – nemohlo toto niektoré spoločnosti diskriminovať). Mali si urobiť
predtým analýzu,
12. Kontrola dôvodov nezrušenia konania pre málo uchádzačov – je aj správa na internete, o tom, že
výberové konanie bude pokračovať.
13. Kontrola postupu obce pri realizácií výberového konania. NKU – úrad pre verejné obstarávanie
Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Kadlica:
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14. Kontrola objednávok služieb obce v zmysle zákona o používaní elektronickej aukcie pre služby
obce.
15. Evidencia a kontrola vystavených faktúr služieb, ktoré mali byť objednané pomocou elektronickej
aukcie a napr. neboli, ak sa také nachádzajú na obecných stránka, ak tam žiadne nie sú, tak samozrejme
to odpadá.
16. Kontrola realizácie prijatých uznesení od januára 2015 a ich efektívnosť v súlade s princípom
efektívneho ekonomického nakladania s financiami.
17. V prípade nerealizácie alebo oneskorenej realizácie týchto uznesení kontrolovať zákonnosť ich
odloženia – dôvody pre ich odklad, alebo nerealizáciu.

B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
18. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2016
19. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016
20. Účasť na obecných zastupiteľstvách.
C. INÉ ČINNOSTI:
a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch – Konferencia ZHK-Podbanské
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 poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR,
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 02.12.2016.
Pripomienky k návrhu Plánu kontrolnej činnosti boli prednesené poslancami na obecnom
zastupiteľstve až dňa 14.12.2016 a následne zapracované do návrhu PKČ na I.pol. 2017.
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 9.11.2017: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obec Borský Svätý Jur

Návrh
Zmena rozpočtu č. 3/2016
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
Dividendy
211003
Prenájom pozemkov
212002
Poplatky za predaj služieb
223001
Príjem z pokút
222003
Transfér zo ŠR - pož. ochrana
312012

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€
0,00

4 589,00

9 450,00

9 990,00

10 000,00

16 030,00

130,00

175,00

0,00

2 000,00

Bežné výdavky
Funkčná
klasifikácia
01 110 OU
01 110 OU
01 110 OU
01 110 OU
01 110 OU
03 200 PO

Ekonomická
klasifikácia
633010
pracovne odevy
637014
stravovanie
637017
provízia
642014
sociálna komisia
637003
propagácia, reklama
632001
energie

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

500,00

850,00

5 500,00

9 000,00

350,00

430,00

500,00

300,00

1 500,00

0,00

2 200,00

3 400,00

03 200 PO, štátny
rozpočet
03 200 PO
04 510 cestná
doprava
04 510 cestná
doprava
08 100 športové
služby
08 200 kultúra
08 300 rozhlas
08 400 náboženské
služby
09 121
ZŠ s MŠ

6330100
pracovné odevy
633005
špeciálne služby
633006
materiál /zrkadla/
633005
údržba ciest
633004
zariadenie
632002
vodné
635006
údržba
642002
transfer pre kostol
642014 transfér
pre DFS Juránek

0,00

2 000,00

4 100,00

2 000,00

2 000,00

0,00

13 757,00

39 209,01

11 700,00

0,00

300,00

460,00

1 000,00

1 600,00

2 500,00

200,00

4 900,00

5 261,99

Kapitálové výdavky
Funkčná
klasifikácia
01 100 OU
06 100 byty
08 200 kultúra

01 110 OU
04 510 cestná doprava

Ekonomická
klasifikácia
717001
nové stavby
717002
rekonštrukcia stavieb
713004
nákup zariadení
/kuchyňa/
716000
projektová
dokumentácia
717001
nové stavby

V Borskom Svätom Jure, 7. decembra 2016

Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce
Vypracovala: Bc. Mária Macejková, účtovníčka obce

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

11 000,00

12 488,00

24 000,00

25 500,00

3 800,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

19 006,82

Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
V Borskom Svätom Jure, 07.12.2016

ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Originálne kompetencie
Funkčná
klasifikácia
MŠ
09 111
MŠ
09 111
ŠJ
09 601
ŠJ
09 601
ŠJ
09 601
ŠJ
09601

Ekonomická
klasifikácia

41

633001 nábytok

41

635006 údržba

41

713004 el. sporák

41

632001 energie

41

632002 voda

41

632003 telefón

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

3 000.-

6 000.- €

300.-

2 800.- €

0.-

4 560.- €

4 800.-

5 900.- €

320.-

600.- €

0.-

250.- €

Prenesené kompetencie
Funkčná
klasifikácia
ZŠ – 1. stupeň
09 121 111
ZŠ – 1. stupeň
09 121 111
ZŠ – 2. stupeň
09 211 111
ZŠ – 1. stupeň
09 121 111
ZŠ –1. stupeň
09 121 111
ZŠ – 2. stupeň
09 211 111
ZŠ – 1. stupeň
09 211 111
ZŠ – 2. stupeň
09 211 111
ZŠ – 2. stupeň
09 211 111

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

714004 kosačka

0.-

2 599.- €

633001 nábytok

2 500.-

5 700.- €

633001 nábytok

0.-

6 000.- €

637014 stravovanie

3 300.-

1 200.- €

635006 údržba

1 500.-

10 000.- €

635006 údržba

1 300.-

10 200.- €

633002 výp. technika

700.-

0.- €

633002 výp. technika

2 300.-

0.- €

632001 energie

9 500.-

5 000.- €

Mgr. Alena Olšovská
riaditeľka ZŠ s MŠ

vypracovala: Radochová Mária
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HLAVNÁ

KONTROLÓR KA OBCE BORSKÝ SVÄTÝ JUR
MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ

Por.č.mat.:53/2016/HK

Uzn. č. 46/2016.
Zo dňa 14. 12. 2016.

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

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Materiál: Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 2017 a s výhľadom na
roky 2018,2019.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní b e r i e n a v e d o m i e predložené Stanovisko
k Návrhu rozpočtu Obce Borský Svätý Jur rok 2017 a roky 2018, 2019.
_________________________________________________________________________
Dôvodová správa: V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám Obecnému
zastupiteľstvu „Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a orientačný rozpočet na roky 2018,
2019“, ktoré bude v zmysle zákona viac ako 15 dní pred rokovaním v obecnom zastupiteľstve
zverejnené v obci spôsobom obvyklým.
Predkladám ho na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bude konané dňa .............. 2016.
Materiál:
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 BSJ na rok 2017, 2018,2019.

STANOVISKO
K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BORSKÝ SVÄTÝ JUR NA ROK 2017 AŽ 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 BSJ na rok 2017, 2018, 2019.
A.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu Obce na rok 2017 a
viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 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.,
1
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-

zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti v z.n.p.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce BSJ. 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 2017 až 2019 (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 obsahuje textovú a prílohovú časť.
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 v zmysle zákona 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 2017,2018,2019
- Rozpočet na rok 2017 je záväzný, rozpočty na roky 2018 a 2019 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, okrem príjmovej časti rozpočtu, ktorý neobsahuje rozpočet finančných operácií
v príjmových položkách.
- V rozpočte sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií
štátu, finančné vzťahy k svojim rozpočtovým organizáciám ZŠsMŠ.
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. Podľa očakávanej skutočnosti v rámci
finančných operácií sa zapojí do príjmu nového rozpočtu 187,- €, pričom už pri plánovaní roka
2017 počíta so schodkom o 119 197,- €, čo znamená, že výdavky budú vyššie ako príjmy. Rozdiel
bude musieť obec čerpať z rezervného fondu z prostriedkov našetrených v predchádzajúcich
období. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Tab.č.1
R o z p o č e t c e l k o m (bežný
+ kapitálový)

OS 2016

Príjmy spolu (OU+RO)
Výdavky spolu (OU + RO)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
(prebytok/schodok rozpočtu spolu)

2

2017

nárast/pokles
k OS 2016

1 009 845

1 015 879

6 034

1 009 658

1 135 076

125 418

187

-119 197

-119 384
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Rezervný fond – sa tvorí zo zostatku zdrojov minulých rokov + prídel z prebytku hospodárenia
najmenej vo výške 10% z prebytku hospodárenia zisteného v záverečnom účte, pokiaľ obec nemá
zriadený iný účelový fond obce (napr. rozvoj bývania, cestný fond a pod.).
C. ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV:

Predložený návrh celkového rozpočtu (tab.č.1) na rok 2017 obce BSJ je zostavený ako
prebytkový o 56 803,- €. Celkový rozpočet je v čiastke 1 225 879,- €, z toho príjmy rozpočtu
obce sú 1 218 379,- € a RO 7 500,- €. Celkový nárast príjmov oproti očakávanej skutočnosti
2016 je o 136 291,- viac. Celkové výdavky sú plánované vo výške 1 169 076,- € čo v porovnaní
s očakávanou skutočnosť r. 2016 predstavuje nárast o 125 418,- € viac..
Tab.č.2
Rozpočet

c e l k o m (BR+KR+FO)

OS 2016

2017

nárast/pokles
k OS 2016

príjmy OU

1 082 088

1 218 379

136 291

príjmy RO

7 500

7 500

0

1 089 588

1 225 879

136 291

výdavky OU

562 804

664 451

101 647

výdavky RO

480 854

504 625

23 771

1 043 658

1 169 076

125 418

45 930

56 803

10 873

Príjmy spolu

Výdavky spolu
VÝSLEDOK celkového rozpočtového
hospodárenia

1. ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV: je zostavený ako prebytkový v čiastke o 2 703,-€.

Celkový bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový o 2 703,- €. Bežné príjmy sú zostavené
v čiastke 1 013 379,- € (vrátane RO), čo v porovnaní k očakávanej skutočnosti je o 12 034 € viac.
V príjmoch sa počíta s daňovými príjmami o 8 550,- euro viac, v nedaňových o 5 616,- € menej.
V grantoch sa nepočíta so žiadnymi príjmami.
Tab.č. 3

Bežný Rozpočet

OS 2016

2017

nárast/pokles
k OS 2016

príjmy OU

993 845

1 005 879

12 034

príjmy RO

7 500

7 500

0

Spolu

1 001 345

1 013 379

12 034

výdavky OU

483 141

506 051

22 910

výdavky RO

480 854

504 625

23 771

Spolu

963 995

1 010 676

46 681

37 350

2 703

-34 647

Bežný rozpočet (výsledok hospod. –
prebytok/schodok)

Výdavková časť bežného rozpočtu uvažuje s celkovým objemom vo výške 1 010 676,- €
(vrátane RO) z toho pre obec (506 051,-€), pre RO 504 625,- €.
Pomerne najväčšia časť výdavkov okrem výdavkov na správu obce, sú smerované na školstvo,
základne vzdelanie s bežnou starostlivosťou a pod. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú
rozpísané vo výdavkoch rozpočtu, pričom niektoré sa pohybujú na úrovni očakávanej skutočnosti
r. 2016. V niektorých položkách je počítané s poklesom výdavkov napr. na bývanie a občiansku
vybavenosť, cestná doprava, cestovný ruch.
3
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Kapitálový rozpočet – je zostavený ako schodkový o – 121 900,- €, pričom je tento vykrytý
čerpaním z finančných operácií – teda z prebytkov minulých rokov, ktorý je súčasťou rezervného
fondu. Príjmy v rozpočte sa plánujú v čiastke 2 500,- € z predaja kapitálových aktív a vo
výdavkovej časti sa plánuje s výdavkami na rekonštrukciu pošty, v čiastke 26 000,- euro, na opravu
strechy v zdravotnom stredisku v čiastke 30 300,- euro, ďalšou väčšou čiastkou je plánovaný
výdavok na odvodnenie areálu v ZŠ – 30 000,- € a v celkovej sume 124 400,- €.
Tab.č.4

Kapitálový Rozpočet

OS 2016

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Kapit. rozpočet (výsledok hospod. –
prebytok/schodok)

·

·

2017

nárast/pokles
k OS 2016

8 500

2 500

-6 000

45 663

124 400

78 737

-37 163

-121 900

-84 737

Finančné operácie sú zostavené ako prebytkové o 176 000,- €. Príjmové FO sú rozpočtované
vo výške 210 000,- €, čo bude tvoriť najmä čiastka zo zostatkov hospodárenia z ostatných
rokov a len 187,- € z predpokladaného prebytku roku 2016.
Finančné operácie výdavkové sú navrhované v sume 34 000,- € na splácanie domácej istiny
z ostatných úverov.
Tab.č.6
Finančné operácie

OS 2016

Príjmy
Výdavky
Finančné operácie (výsledok hosp. z
finančných operácií)

2017

nárast/pokles
k OS 2016

79 743

210 000

130 257

34 000

34 000

0

45 743

176 000

130 257

ZÁVER:

Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 2019 je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových
pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.
Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2017 zabezpečuje financovanie základných
funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania
právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných
prostriedkov..
Konštatujem, že predkladateľ dodržal ustanovenie § 9 odst.2) zákona NR SR č.369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zverejnil návrh rozpočtu 15 dní pred jeho
schválením.
V zmysle uvedeného o d p o r ú č a m
Obecnému zastupiteľstvu v BSJ predložený návrh
rozpočtu na rok 2017 s ch v á l i ť a návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019 vziať na vedomie.
V Borskom Svätom Jure, dňa 10.12.2016
Mgr. Iveta BALEJČIKOVÁ, hlavný kontrolór obce
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Dobrý deň, p. Mgr. Marian Vojtko,
v nadväznosti na Vaše podanie elektronicky adresované ministrovi financií ministerstvo uvádza.
K otázke:

Akým spôsobom môže obec zo svojho rozpočtu prispieť na údržbu kultúrnych pamiatok na jej území?

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Hospodárenie obcí sa riadi zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Obec môže zo svojho rozpočtu uhrádzať výdavky v súlade s ustanoveniami § 7 citovaného zákona, ktoré umožňujú obciam
poskytovať aj dotácie zo svojho rozpočtu. Zákon vytvára všeobecný legislatívny rámec možnosti poskytovania dotácií z
rozpočtu obce v príslušnom rozpočtovom roku a určuje subjekty, ktorým sa finančné prostriedky môžu poskytnúť pri
súčasnom rámcovom vymedzení okruhov účelov a aktivít, ktoré sa môžu týmito finančnými prostriedkami podporiť.
Na základe úpravy § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. a v spojitosti s odkazom na § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby . a § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o
zmene Občianskeho zákonníka , možno z rozpočtu obce poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi,
ak spĺňajú náležitosti uvedené v citovanom ustanovení a za podmienok, ktoré obec určí vo svojom všeobecne záväznom
nariadení len na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti. Zákon č.213/1997 Z.z. a zákon č.34/2002 Z.z. sú vo vecnej
pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR, v prípade potreby bližšieho vymedzenia a upresnenia okruhu účelov možnej dotácie
z rozpočtu obce, odporúčame obrátiť sa na uvedený rezort.
Ako možno legálnym a morálnym spôsobom úspešne získať dotáciu od štátu alebo EÚ na kultúrne
K otázke:
pamiatky vo vlastníctve cirkvi?
Poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu upravuje § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií môže poskytnúť dotáciu na základe Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005
č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na
webovom sídle ministerstva.
O dotáciu môžu žiadať subjekty v období od 1. 1. do 31. 3. v súlade s citovaným výnosom a výzvou na predkladanie žiadostí
každoročne.
Vzhľadom na to, že žiadostí je každoročne veľmi veľa a objem rozpočtových prostriedkov je obmedzený, nie je možné vyhovieť
všetkým žiadateľom o poskytnutie dotácie.
Dotácie zo štátneho rozpočtu poskytujú aj iné rozpočtové kapitoly. Za pravidlá poskytnutia dotácií zodpovedá príslušná
rozpočtová kapitola.
S pozdravom
Eva Stranovská
sekcia rozpočtovej politiky
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Slovenská republika
Tel. +421 2 5958 2221
Fax. +421 2 5959 2256
eva.stranovska@mfsr.sk
http://dotacie.mfsr.sk

