Zápisnica
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupite¾stva konaného dòa 22.6.2015
o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure

Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 9 poslancov Obecného zastupite¾stva obce Borský Svätý Jur (pod¾a prezenènej listiny,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
- hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejèiková
- zapisovate¾ka Mgr. Mária Radochová
- obèania pod¾a prezenènej listiny

Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupite¾stva
3. Odpovede na dopyty obyvate¾ov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupite¾stva
4. Závereèný úèet a stanovisko hlavného kontrolóra k Závereènému úètu obce za rok 2014
5. Plán kontrolnej èinnosti na II. polrok 2015
6. Správa o hospodárení školy za rok 2014
7. Prerokovanie platu starostky obce
8. Správa nezávislého audítora o overení úètovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
9. Diskusia
10. Záver
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Siedme zasadnutie Obecného zastupite¾stva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová.
Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci, takže bolo uznášania schopné. Starostka
navrhla do návrhovej komisie p. Petra Holúbka a Mgr. Jozefa Baláža a za overovate¾ov
zápisnice Mgr. Máriu Hromkovièovú a Mgr. Juraja Smolára. Títo poslanci boli do návrhovej
komisie a za overovate¾ov zápisnice schválení.

2. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupite¾stva
Kontrolu uznesení vykonala Anna Kratochvílová, starostka obce.
OZ prijalo tieto uznesenia:

U z n e s e n i e

è .

2 1 / 2 0 1 5

Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia è. 42/2013, 15/2014, 8/2015
a 18/2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

Starostka obce odpovedala na podnety z predchádzajúceho zasadnutia. Osvetlenie na osade
Tomky je v riešení.
3. Odpovede na dopyty obyvate¾ov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupite¾stva
Starostka obce odpovedala na otázku pani Eleny Kadlicovej z minulého zasadnutia OZ, ko¾ko
stojí údržba fontány. Náklady na elektrinu, chémiu, údržbu a odstránenie vandalizmu sú:
rok 2011 –
67,77 €
rok 2012 – 851,83 €
rok 2013 – 1 260,46 €
rok 2014 – 1 574,23 €
rok 2015 do 5/2015 – 547,12 €
4. Závereèný úèet a stanovisko hlavného kontrolóra k závereènému úètu obce za rok
2014
Závereèný úèet obce za rok 2014 predložila Bc. Macejková, úètovníèka obce. Poslanci
obdržali závereèný úèet obce domov k naštudovaniu. Hlavná kontrolórka obce predložila
stanovisko. Mgr. Baláž upozornil, že obec má podhodnotený rozpoèet, príjem je v skutoènosti
vyšší o 60 000.- € oproti rozpoètu. Pod¾a jeho slov aj hlavná kontrolórka obce odporuèila vo
svojom stanovisku peniaze použi• na investièné akcie. Bc. Šimon Kadlic sa informoval,
ko¾ko je financií v rezervnom fonde, lebo hlavná kontrolórka povedala na minulom OZ inú

sumu.
Mgr. Balejèiková, hlavná kontrolórka sa teraz opravila a povedala, že si sumu na minulom
zasadnutí OZ pomýlila so stavom na výpise z úètu. Aj Bc. Šimon Kadlic povedal, že rozpoèet
je podhodnotený a mal by sa robi• pod¾a skutoènosti predchádzajúceho roka.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e
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Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
a/ Závereèný úèet obce a celoroèné hospodárenie bez výhrad,
b/ prebytok rozpoètu v sume 15 708,07 € zistený pod¾a ustanovenia § 10 ods. 3písm. a) a b)
zákona è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyèerpané
prostriedky zo ŠR v sume 2 949,77 € a o nevyèerpané prostriedky z fondu prevádzky,
údržby a opráv v sume 6 708,51 € navrhujeme použi• na tvorbu rezervného fondu
v sume 6 049,49 €. Zostatok finanèných operácií v sume 11 356,95 € navrhujeme
ponecha• na tvorbu rezervného fondu v sume 11 356,95 €.
c/ b e r i e n a v e d o m i e predložené Stanovisko k Návrhu závereèného úètu obce
Borský Svätý Jur za rok 2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

5. Plán kontrolnej èinnosti na II. polrok 2015
Plán kontrolnej èinnosti na II. polrok 2015 predložila Mgr. Iveta Balejèíková, hlavná
kontrolórka obce. Tento plán tvorí prílohu zápisnice.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e
Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
Plán kontrolnej èinnosti na II. polrok 2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
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6. Správa o hospodárení školy za rok 2014
Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2014 obdržali poslanci
k preštudovaniu domov.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e
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Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
7. Prerokovanie platu starostky obce
Pán Peter Holúbek, predseda finanèno-rozpoètovej komisie na základe hodnotenia výsledkov
práce starostky za r. 2014, s ktorými oboznámil OZ, kde vyzdvihol klady i zápory práce
starostky obce, navrhol starostke základný plat zvýšený o 20 % t.j. 2 039.- €.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e
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Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure
schva¾uje
starostke obce základný plat zvýšený o 20 % t.j. v sume 2 039.- € od 1.6.2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci okrem Bc. Šimona Kadlica, ktorý hlasoval proti
tomuto uzneseniu.
8. Správa nezávislého audítora o overení úètovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Správu nezávislého audítora obdržali poslanci domov k preštudovaniu a predložila ju Mgr.
Anna Kratochvílová, starostka obce.
OZ prijalo uznesenie:
U z n e s e n i e è . 2 6 / 2 0 1 5
Obecné zastupite¾stvo v Borskom Svätom Jure

berie na vedomie
správu audítora za rok 2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
9. Diskusia
Starostka obce oboznámila OZ:
- 18.5.2015 mala obec kontrolu z Ministerstva vnútra na správu registratúry bez zistenia
závad,
- 28.6.2015 sa bude kona• Mikroregión Šaštínsko, pri tejto príležitosti sa uskutoèní
cyklojazda v dåžke 30,5 km,
- 18.7.2015 sa uskutoèní Beh jurským parkom, na ktorý sa už robia prípravy,
- poïakovala všetkým, ktorí sa podie¾ali na privítaní JUDr. Kaliòáka, podpredsedu vlády
a ministra vnútra, ktorý odovzdal hasièom hasièské auto Tatra 815.
- Mgr. Jozef Baláž sa informoval na žiados• od MUDr. Benkovièovej na vyma¾ovanie
zdravotného strediska a namontovanie mreží na okná. Starostka obce mu odpovedala, že
preposlala poslancom žiados• MUDr. Benkovièovej a od Ing. Vachaja návrhy
inžinierskych sietí k stavebným pozemkom a žiados•ou sa bude zaobera• finanèná komisia
a až potom Obecné zastupite¾stvo. Mgr. Baláž sa ïalej informoval na stavebné pozemky.
Starostka mu odpovedala, že obec pripravuje stavebné pozemky na ulici 1. mája, s tým
súvisí aj cenová ponuka od Ing. Vachaju.

- Bc. Šimon Kadlic sa pýtal na sumu 420.- € na rozpise od Ing. Vachaju. Starostka obce mu
odpovedala, že k tomu bude pracovná porada.

- Pán Holúbek informoval o odporuèení finanènej komisie k práci starostky obce:
- stanovi• termín na dokonèenie príprav stavebných pozemkov,
- informova• obèanov o ïalšom postupe pri rekonštrukcii budovy Pošty a jej následnom
využití,
- pripravi• dozor pri stavebných prácach, ktorý bude kontrolova• technologický postup,
kvalitu, èas zhotovenia, výšku a adekvátnos• faktúr.
- zapája• sa do výziev pod¾a predloženého kalendára.
- Mgr. Juraj Smolár poïakoval všetkým, ktorí pripravili vydarenú akciu odovzdávania
hasièského auta, menovite p. starostke Mgr. Anne Kratochvílovej, Jánovi Palkovièovi,
hasièom, ale i všetkým, ktorí sa na tejto akcii akoko¾vek podie¾ali.

- Starostka obce poukázala na to, že v minulom volebnom období dobre spolupracovala
s komisiami, aj so stavebnou komisiou a komisiou verejného poriadku. Ïalej povedala, že

mala cenové ponuky na výrub topo¾ov od 0.- € do 1 600.- €. Firma, s ktorou bola
dohodnutá na vykonanie prác za drevnú hmotu zrejme èasovo nestíhala plni• svoje
záväzky, preto objednala firmu, ktorá tieto práce bezpeène urobila za 700.- €.

- Pán Peter Trnka povedal, že treba prija• uznesenia, v ktorom budú konkrétne termíny.
- Bc. Šimon Kadlic povedal, že so starostkou sa dohodli na termíne vybavenia stavebných
pozemkov na ulici 1. mája do konca roka 2015. Ïalej povedal, že za posledných 7 rokov
nebol v našej obci pridelený stavebný pozemok.

- Pani Eva Radièová sa informovala na vybudovanie chodníkov pred ich domom na ulici
SNP. Starostka jej odpovedala, že tento úsek sa musí rieši• komplexne aj s vybudovaním
priekop a obec musí naplánova• financie do rozpoètu. Stavebná komisia mala navrhnú•
riešenie odvedenia vody od Pöštényovcov.

- Pani Mária Duffeková z osady Tomky sa zaujímala o stoly a stolièky, ktoré boli v budove
bývalej školy na osade Tomky. Starostka jej odpovedala, že niektoré majú požièané
v ROADe a väèšinu sme previezli do kultúrneho domu, lebo budova bývalej školy na
osade Tomky je v zlom stave. Ak obèania potrebujú, môžu si prís• požièa• stoly a stolièky
do kultúrneho domu. Ing. Mária Kratochvílová jej povedala, že v budove bývalej školy
majú z ROADu nas•ahovaný nábytok. Starostka povedala, že o tom vie. Ïalej sa pani
Duffeková pýtala na cestu k Ing. Kodajovi, kedy sa bude budova•. Pani starostka jej
odpovedala, že za rozpoètovanú cenu 1000.- €, túto cestu nechce žiadna firma robi•,
rozpoèet na cestu bol podhodnotený. Bc. Šimon Kadlic sa vyjadril, že nie je problém
zvýši• sumu o 500.- €.

- Mgr. Olšovská, riadite¾ka ZŠ s MŠ sa informovala, aké práce sa budú robi• na budove
telocviène. Starostka jej odpovedala, že výmena strechy, okien, zateplenie a fasáda.
Riadite¾ka sa pýtala, èi sa budú vymieòa• dvere z náraïovne do dvora. Starostka povedala,
že sa pozrie do plánov a dá jej vedie•.

- Ing. Mária Kratochvílová poukázala na pozemkové úpravy, pod¾a nej bude patri• potok –
màtve rameno súkromnému vlastníkovi. Starostka obce jej odpovedala, že preverí bližšie
podrobnosti.

- Ing. Katarína Vlková sa pýtala, kedy bude osadené zrkadlo pri stodole. Mgr. Juraj Smolár

jej odpovedal, že k osadeniu zrkadiel v obci sa musí vyjadri• dopravný inžinier, obec musí
vyvola• rokovanie.

- Pani Marta Hromkovièová sa pýtala na osadenie košov pred budovou pošty. Starostka jej
odpovedala, že koše ešte nie sú zakúpené.

- Mgr. Iveta Balejèiková informovala poslancov, že sa 5.8.2015 nezúèastní rokovania OZ,
lebo bude èerpa• dovolenku.
Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poïakovala prítomným
za úèas• a zasadnutie ukonèila.

Zapísala: Mgr. Mária Radochová

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

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

Overovatelia:
Mgr. Mária Hromkovièová

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

Mgr. Juraj Smolár

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

Náklady na prevádzkovanie fontány

2011
67,77 €

2012
851,83 €

2013
1 260,46 €

2014
1 574,23 €

do 05/2015
547,12 €

Hlavný kontrolór - Obecný úrad, 908 79 Borský Svätý Jur 690

Por.č. mat.: 95d/2014-HK

Návrh P l á n u kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
schválený uznesením OZ č. ......../2015 z ............2015
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, 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.
2.

Kontrola výdavkov rozpočtu so zameraním na vybrané rozpočtové položky (§18d ods.2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)..
Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení Obecného zastupiteľstva
a z vlastného podnetu ( § 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)
– kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

B. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na r. 2016
C. INÉ ČINNOSTI:
a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch – Konferencia ZHK-Podbanské 11/2015
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,

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad
BSJ alebo elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková, e-mail: hlavnakontrolorka@gmail.com v
termíne do 15.6. 2015.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislí od objemu kontrolovanej problematiky a
závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v
obci.

Zverejnené na úradnej tabuli od 3.6.2015 do ............................. 2015
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 2.6.2015: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

