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Z á p i s n i c a 

 

z tridsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 27. 06. 2018 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 siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová, konštatovala, že je prítomných sedem  poslancov. Ospravedlnila sa poslankyňa  
Mgr. Mária Hromkovičová a poslanec Mgr. Šimon Kadlic, p. Peter Haleš príde na zasadnutie 
neskôr. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné.  
Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia: 

 

U z n e s e n i e  č .  1 0 6 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 27.06.2018 

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. Záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

5. Zmena rozpočtu č. 2 

6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

9. Diskusia  

10. Záver 
                

Hlasovanie 

Prítomní: 6 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Bc. Iveta Kollárová,  
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 6 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku starostka určila Máriu Zaicovú. 
 

Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Ľubicu Uhrovú  a Mgr. Juraja Smolára. O obsadení 
návrhovej komisie dala starostka hlasovať. 

 

U z n e s e n i e  č .  1 0 7 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

za členov návrhovej komisie Mgr. Ľubicu Uhrovú  a Mgr. Juraja Smolára. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

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

Za: 6 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starostka určila Bc. Ivetu Kollárovú a Mgr. Jozefa Baláža. Za schválenie 
overovateľov dala starostka obce hlasovať. 
 

U z n e s e n i e  č .  1 0 8 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

s c h v a ľ u j e  

 

za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu Kollárovú a Mgr. Jozefa Baláža. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

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

Za: 6 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Bc. Iveta Kollárová,  
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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

obecného zastupiteľstva 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 26. júna 2018. 

 

Uznesenie č. 59/2017 - prenájom časti parcely 1667/20 – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 
63 m2 SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. 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. 
Zmluva s Poľovným združením Borský Svätý Jur ešte nie je podpísaná. 
 

Uznesenie č. 71/2018 – výmena časti pozemku parcely registra E č. 1440/14 v k. ú. Borský 

Svätý Jur vo výmere 14 m2 – splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo výmenu časti pozemku parcely registra E 
č. 1440/14 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 14 m2, ktorej vlastníkom je obec Borský Svätý Jur  
za časť parcely registra C č. 14083 vo výmere 14 m2, ktorej vlastníkom je Marta Hromkovičová. 
Zároveň poveruje starostku obce podpísaním zámennej zmluvy. 
+ 

Uznesenie č. 72/2018 - odpredaj časti pozemku parcely registra E č. 1440/14 v k. ú. Borský 

Svätý Jur vo výmere 6 m2 – splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj časti pozemku parcely registra E 
č. 1440/14 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 6 m2 p. Marte Hromkovičovej za cenu 1,50 €/m2. 

Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, 
písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností. 
Zmluva s pani Hromkovičovou bola podpísaná 06.03.2018, návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností bol vložený 13.03.2018. Okresný úrad, katastrálny odbor dňa 11.06.2018 povolil 
vklad vlastníckeho práva v prospech p. Hromkovičovej. 
 

Uznesenie č. 81/2018 – odpredaj časti obecného pozemku z pozemku registra E č. 1027/1 – v 

evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prevod vlastníckeho práva k dielu 3 o 
výmere 24 m2 a dielu 4 o výmere 9 m2, odčlenených geometrickým plánom č. 5/2018 zo dňa 15. 01. 
2018 vyhotoveným Ing. Drahoslava Komárková, GEODÉZIA, Koválov, z pôvodného pozemku 
parcely registra „E“ – parc. č. 1027/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 43 588 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1493 kupujúcemu Jozef Dojčák a Marta Dojčáková, 908 79  
Borský Svätý Jur 123 za kúpnu cenu 1,50 EUR za meter štvorcový pozemkov, tzn. za celkovú 
kúpnu cenu 49,50 EUR. 
Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, 
písm. b.  Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad 



4 

 

do katastra nehnuteľností. Zmluva bola podpísaná 15.05.2018, návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností bol vložený 21.05.2018. 
 

Uznesenie č. 82/2018 – zriadenie vecného bremena –v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure súhlasilo so zriadením vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu na pozemkoch registra C KN 
podľa geometrického plánu č. 584/2017 zo dňa 25.07.2017 

diel 1   parc. č. 123/4        vo výmere 38 m2 

diel 2   parc. č. 123/5        vo výmere 36 m2 

diel 4   parc. č. 123/9        vo výmere 13 m2 

diel 5   parc. č. 1026/1      vo výmere 56 m2 

diel 8   parc. č. 1667/18    vo výmere 5 m2 

diel 9   parc. č. 1667/26    vo výmere 48 m2 

diel 10  parc. č. 1667/27    vo výmere 241 m2 

diel 11  parc. č. 1667/28    vo výmere 54 m2 

diel 12  parc. č. 1667/35    vo výmere 53 m2 

diel 13  parc. č. 1667/41    vo výmere 80 m2 

 

Uznesenie č. 84/2018 - cena za prenájom parcely registra C č. 1667/20 – v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo SPZ Poľovnému združeniu Borský Svätý 
Jur sumu prenájmu parcely registra C č. 1667/20 v k. ú. Borský Svätý Jur vo výmere 63 m2 na dobu 

20 rokov vo výške 120,- € za rok. Výška nájomného bude každý rok prejednávaná OZ. Uznesenie 
sa viaže k uzneseniu č. 59/2017. – zmluva s SPZ Poľovné združenie Borský Svätý Jur nie je 
uzatvorená. 
 

Uznesenie č. 99/2018 – schválenie programu OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 11.06.2018 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 o kontrole uznesení za rok 2017 

5. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017 

6. Pošta - Rudolf Vlk a Mária Vlková - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

7. Diskusia  

8. Záver 
 

Uznesenie č. 100/2018 – schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. Máriu 
Hromkovičovú a Mgr. Jozefa Baláža. 
 

Uznesenie č. 101/2018 – schválenie overovateľov 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Petra Haleša a 
Mgr. Branislava Baláža. 
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Uznesenie č. 103/2018 – Správa o kontrole uznesení za rok 2017  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o kontrole uznesení za 
rok 2017.  

 

Uznesenie č. 104/2018 – Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017.  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu o hospodárení školy 
a školských zariadení za rok 2017. 
 

Uznesenie č. 105/2018 – odpredaj pozemku p. Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej – v evidencii 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. registra C č. 
432/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 žiadateľom Rudolfovi Vlkovi a Márii 
Vlkovej, obaja bytom 908 79  Borský Svätý  Jur 267 za cenu 1,50 €/1m2. Prevod nehnuteľností je 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §  9a, ods. 8, písm. e. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť tohto pozemku p. Vlk využíva na hospodársky účel, 
vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal 
záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. 
Zároveň poverilo starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
 

Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie: 
 

U z n e s e n i e  č .  1 0 9 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

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

 

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 59/2017, 81/2018, 82/2018, 84/2018 

a 105/2018. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 6 

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

Za: 6 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí sa p. Marta Hromkovičová zaujímala o počet vymenených radiátorov 
v KD. Starostka uviedla, že na jeseň 2017 sa v KD vymieňali plechové radiátory za panelové, práce 
a materiál sú fakturované na FA č. 12/2017, výmenu robil p.  Peter Opalek. Fakturovaných bolo 39 
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kusov radiátorov. Radiátory boli vymenené – sušiareň prádla 4ks, chodba a toaleta v zadnej časti 
KD 3 ks, posilňovňa 2 ks, kinosála 2 ks, suterén pod kuchyňou 5 ks, dielňa 4 ks, knižnica 4 ks, 
kuchyňa 1ks, vestibul 3 ks, schodisko do knižnice 1 ks, premietačka 1 ks, svadobná sieň 3 ks, 
schodisko 1ks, malá sála 4 ks, 1 ks radiátora, ktorý je určený do kancelárie starostu ešte nie je 
namontovaný. Plechové radiátory boli 20.12.2017 odovzdané do Kovošrotu Vašin, Čáry, 
zaúčtované je to pokladničným dokladom č. 1-1538/001.  

 

 

4. Záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

Bc. Mária Macejková, účtovníčka obce oboznámila prítomnách so Záverečným účtom za rok 
2017, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce aj na elektronickej úradnej tabuli. Záverečný účet 
je zverejnený na webovej stránke obce v sekcii „Dokumenty“ a tvorí prílohu zápisnice. Záverečný 
účet bol prerokovaný na komisii finančnej a správy obecného majetku, komisia odporúča schváliť 
Záverečný účet za rok 2017. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce 
Borský Svätý Jur za rok 2017 tvorí prílohu zápisnice. 
OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 0 / 2 0 1 8 - A  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 0 / 2 0 1 8 - B  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

použitie prebytku v sume 49 235,07 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.  Zostatok 
finančných operácií v sume 20 357,34 € navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu. 
Hlasovanie 
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Prítomní: 7 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 0 / 2 0 1 8 - C  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

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

 

predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  
2017. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Zmena rozpočtu č. 2/2018 

So zmenou rozpočtu prítomných oboznámila účtovníčka obce, Bc. Macejková. Zmena rozpočtu 
tvorí prílohu zápisnice. Predseda komisie finančnej a správy obecného majetku, Bc. Holúbek 
odporučil schváliť túto zmenu rozpočtu. 

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 1 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Zmenu rozpočtu č. 2/2018.   
 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Bc. Iveta Kollárová,  
Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce  

 

Návrh VZN bol od zverejnený na webovej úradnej tabuli aj vo vývesnej skrinke pred OcÚ. 
Poslanci sa dohodli, že vo VZN, Článok 4, odstavec 2 sa zmení počet dní na uzatvorenie zmluvy 
z 30 na 15 dní  a v Článku 3, odstavec 2 sa upresní pojem „vysporiadané záväzky voči obci“ 
dopísaním do zátvorky „záväzky mimo vyúčtovania dotácií“. 
VZN je zverejnené na webovej stránke obce v časti Dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenie. 
 

OZ prijalo uznesenie:  

U z n e s e n i e  č .  1 1 2 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce s navrhovanými zmenami. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 

So správou audítora oboznámila prítomných starostka obce. Správa audítora tvorí prílohu 
zápisnice.   

 

OZ prijalo uznesenie:  

U z n e s e n i e  č .  1 1 3 / 2 0 1 8  
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

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

 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bol zverejnený na webovej stránke obce aj vo 

vývesnej skrinke pred OcÚ od 31.05. 2018. 

 

OZ prijalo uznesenie:  

U z n e s e n i e  č .  1 1 3 / 2 0 1 8  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Starostka obce informovala:  

- Zamestnanci Ministerstva vnútra SR zaradení na Okresnom úrade Senica, odbor krízového 
riadenia vykonali dňa 06.06.2018 kontrolu uskutočňovania civilného núdzového plánovania 
a plnenia povinností vyplývajúcich z § 10 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, z § 15 zákona č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane 
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obyvateľstva a z § 18 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii. Zamerali sa na úsek 
krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárskej mobilizácie. Obec má 
zriadený krízový štáb, k tomu má spracovanú zriaďovaciu listinu, štatút a metodiku činnosti 
krízového štábu. Členom krízového štábu sú proti podpisu vydané určovacie dekréty. Plán 
ochrany obyvateľstva je spracovaný v rozsahu, ktorý vychádza z posúdenia možného ohrozenia 
obyvateľstva na základe Analýzy územia obce z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 
a v súlade s § 3c zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Je spracovaný odborne spôsobilou 
osobou v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Pri hospodárení s materiálom obec 
dodržiava ustanovenia vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. Materiál je skladovaný 
v samostatnom sklade. Inventarizáciu materiálu CO vykonáva obec každoročne v zmysle 

pokynov odboru krízového riadenia okresného úradu. Ku kontrole bola predložená 
dokumentácia s názvom „Dokumentácia HM a VOO č. 03“. Vykonanou kontrolou nebolo 
u kontrolovanej obce zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov. V dôsledku toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje. 

- Na webe a vo vývesných skrinkách je zverejnený rozpis zvozu komunálneho odpadu  
na II. polrok 2018. 

- Okresná prokuratúra Senica podľa Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na 
rok 2018 bude preskúmavať zákonnosť v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy 
v konaniach o odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu podľa § 80 písm. c) bod 1 a 2 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 
Predmetom tohto dodržiavania sú len štatistické údaje o počte rozhodnutí, ktoré nadobudli 
právoplatnosť v období od 01.07.2017 do 31.12.2017. 

- Operačný program Ľudské zdroje vydal výzvu „Čitateľská, matematická a prírodovedná 
gramotnosť v základnej škole“. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces 
a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na 
základných školách. Minimálna výška príspevku na projekt je 50 000 € a maximálna výška 
príspevku na projekt je 200 000 €. Schvaľovanie projektov prebieha systémom hodnotiacich 
kôl až do vyčerpania alokácie. Prvé hodnotiace kolo sa uzavrie 09.07.2018 pre školy 
z Bratislavského samosprávneho kraja a 10.07.2018 pre školy z ostatných samosprávnych 
krajov. Termíny uzávierky 2. Hodnotiaceho kola budú 24.09. a 25.09.2018. o finančné 
prostriedky môžu žiadať základné školy a zriaďovateľ základnej školy, ak základná škola nemá 
právnu subjektivitu. Je možné podporiť extra hodiny, mimoškolskú činnosť, pedagogické 
kluby, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 

- Výzva na internet v obciach,  o ktorej sme rozprávali a mesiaci apríl bola zrušená. Napriek 
veľkému úspechu, pokiaľ ide o počet predložených žiadostí, bola Výkonná agentúra pre 
inovácie a siete Európskej komisie nútená rozhodnúť o zrušení prvej výzvy na predkladanie 
žiadostí, ktorá sa začala 15.mája. Po dôkladnom preskúmaní dospela k záveru, že technická 
chyba neumožnila žiadateľom podať žiadosti za rovnakých podmienok. Nová výzva na 
predkladanie žiadostí bude vyhlásená na jeseň 2018. 

- Na obecnom úrade sa nachádza box na zber prázdnych náplní do tlačiarní, kde môžu občania 
odložiť prázdne náplne. 

- 17. 06. sa v meste Šaštín konali Kultúrne slávnosti, na ktorých našu obec zastupoval DFS 

Juránek a Cimbálová muzika Juránečka. Tak ako každý rok, aj tento rok bola zorganizovaná 
cyklojazda v dĺžke 40 km – začiatok bol na železničnej stanici Kúty, pokračovalo sa po hrádzi 
Moravy cez Moravský Svätý Ján, Trajlínky, Húšky, Tomky až na Gazárku. 
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- 20. 06. sa uskutočnila pracovná porada k územnému plánu. 

- Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 06. 08. 2018. 

- Geodet ohľadom umiestnenia multifunkčného ihriska uviedol, že plánované  umiestnenie nie je 
vhodné, nakoľko by ihrisko vyšlo až po betónový okraj chodníka okolo futbalového ihriska. 
Bol premeraný priestor náhradného-tréningového ihriska, kde by sa multifunkčné ihrisko 
zmestilo a ešte by zostal priestor aj na tréningové ihrisko. Starostka oslovila Mgr. Smolára- aby 

futbalisti zvážili toto riešenie.   

 

 

9. Diskusia 

- Bc. Holúbek sa zaujímal o pozemky smerom na Hliník, kde sa teraz už budujú siete. 
Starostka uviedla, že tieto pozemky sú v územnom pláne v časti etapizácia kvalifikované 
ako návrh. 

- Ing. Vlková sa zaujímala o výsledok zo stretnutia poslancov a spracovateľa územného 
plánu. Starostka informovala, že obec požiadala spracovateľa o vypracovanie návrhu 
nového územ. plánu, ktorý následne schvaľuje OZ. Spracovateľ by mal tento návrh dodať 
do troch týždňov na schválenie OZ - návrh je možné ešte pripomienkovať. Pani Marta 

Hromkovičová sa zaujímala, prečo na pozemkoch smerom na Hliník je možné stavať a na 

pozemku pri bytovom dome súp. č. 753, ktorý vlastní p. Marián Palkovič nie je možné začať 
s výstavbou. Starostka uviedla, že pozemky smerom na Hliník sú v existujúcom územnom 
pláne v časti etapizácia charakterizované ako výhľad, pričom spomínaný pozemok p. 
Palkoviča nie je vôbec zahrnutý v existujúcom územnom pláne.  

- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala na faktúru od p. Daráža za opravu auta v sume 624,-€. 
P. Hromkovičová uviedla, že telefonovala do dvoch nezávislých autoservisov, jeden 
autoservis ohodnotil tieto práce na sumu 168,- € a druhý servis na 200,- €.  Poznamenala, že 
je to plytvanie finančným prostriedkov. Bc. Holúbek prečítal jednotlivé položky na faktúre.  

- Ďalej pani Hromkovičová hovorila o tom, že obec nakúpila asfaltovú obalovanú zmes od 

firmy Dopravia, Bratislava za sumu 727,- € a firma ND-A.Kratochvíl ju obci za 500,- € 
doviezol. Pýtala sa, či táto suma za dopravu nie je absurdná. Pani Hromkovičová hovorila 
o tom, že telefonovala do dopravných firiem, ktoré vlastnia autá ako firma ND-A.Kratochvíl 
a tie jej povedali, že táto suma za dopravu je vysoká. Pani Hromkovičová sa pýtala na názor 
hlavnej kontrolórky obce, ktorá uviedla, že o tejto faktúre nevie a musela by si ju pozrieť. 
Ďalej p. Hromkovičová hovorila o tom, že firma ND-A.Kratochvíl obci mesačne fakturuje 
tisíce eur mesačne a obec to prepláca, pýtala sa či to nie je konflikt záujmov. Hlavná 
kontrolórka uviedla, že preskúmanie tejto záležitosti si môže dať do plánu kontrolnej 
činnosti, musí to pozrieť a napíše správu. Starostka uviedla, že k tejto téme sa vyjadrí, až 
keď si faktúry pozrie. Pani Hromkovičová ešte spomenula opravu Piaggia za sumu cca  
1 000,- €. 

- Ing. Katarína Vlková sa informovala ohľadom zrkadiel v obci. Starostka uviedla, že zrkadlá 
nie sú zahrnuté v rozpočte obce, ale ak by sa išlo riešiť umiestnenie zrkadiel, tak by sa 

umiestnilo v smere od domova sociálnych služieb – pri neprehľadnom plote.  Mgr. Juraj 

Smolár sa pýtal kedy bude pasport dopravy pripravený na schválenie. Starostka uviedla, že 
pasport sa uzatvoril na pracovnej porade poslancov, spracovateľ pasportu dopravného 
značenie tento pasport vytlačí a starostka ho môže predložiť na dopravný inšpektorát. 
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- Mgr. Juraj Smolár hovoril o žiadosti pána Ľuboša Baleju o vyčistenie studne – pýtal sa - 

prečo žiadosť nebola preposlaná poslancom OZ pred rokovaním, keď bola adresovaná 
obecnému zastupiteľstvu; prečo žiadosť nebola preposlaná komisii verejného poriadku 
a požiarnej ochrany, keďže komisia je poradným orgánom OZ; prečo nebolo OZ o žiadosti 
informované; prečo sa nedalo poslancom hlasovať ohľadom žiadosti; prečo p. Baleja 
nedostal odpoveď. Starostka so zapisovateľkou uviedli, že odpoveď p. Balejovi bola 

poslaná. Starostka obce hovorila o tom, že žiadosť bola poslancom prečítaná, išlo 
o súkromnú záležitosť a obecné vozidlo by takého činnosti nemalo vykonávať - obecný 
majetok sa nepoužíva na súkromné účely. V žiadosti chýbal popis akým spôsobom by sa 
čistenie studne malo vykonať, akú techniku bude potrebné použiť. Mgr. Smolár hovoril, že 
obecné hasičské vozidlo sa používa už viacej rokov na čistenie studní občanov, na čo 
starostka uviedla, že o tejto záležitosti nemá vedomosť. Starostka uviedla, že žiadosť p. 
Baleju bola prekonzultovaná s viacerými orgánmi. Pán Haleš sa zapojil do debaty a zaujímal 
sa odkedy sa čistia studne občanom, kto to rieši a kto to financuje. Mgr. Smolár uviedol, že 
každý hasičský zbor túto činnosť vykonáva, občania zaplatia min. pohonné hmoty. Bc. 

Holúbek uviedol, že ako dobrovoľný hasičský zbor boli vyškolení na použitie injektora 
v prípade záplav, s tým, že toto robia aj iné hasičské zbory, napr. aj Sobotište, odkiaľ je 
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici, pán Hurbanis. Bc. 

Holúbek poznamenal, že hasiči potrebujú takéto výjazdy, aby sa zdokonalili v technických 
záležitostiach, v prípade potreby. Mgr. Jozef Baláž hovoril o tom, že predsa obecný úrad je 
pre to, aby pracoval pre občanov, pýtal sa, či by to bolo porušenie zákona, keby sa studňa p. 
Balejovi vyčistila - prečo sa niekomu studňa vyčistiť môže a niekomu nie. Starostka uviedla, 

že obec nemá živnosť  ani sadzobník na poskytovanie takýchto služieb. Hovorila o tom, že 
hasičská technika sa používa pri mimoriadnych udalostiach a nie na čistenie studní 
občanom. Mgr. Smolár uviedol, že hasičská technika sa nepoužíva len pri mimoriadnych 

udalostiach. Ďalej sa informoval, kto žiadal ohľadom žiadosti  informáciu od Ing. 

Hurbanisa. Starostka obce uviedla, že s Ing. Hurbanisom komunikoval veliteľ, p. Mračna. 

Mgr. Smolár uviedol, že kontaktoval Ing. Hurbanisa a zaujímal sa o to, po čom sa veliteľ 
dopytoval. Podľa slov Mgr. Smolára sa veliteľ informoval, či môže Dobrovoľný hasičský 
zbor obce napúšťať bazény a čistiť studne s pitnou vodou, na čo Ing. Hurbanis odpovedal, 
že všetko záleží o dohode, no neodporúča čistenie studní s pitnou vodou. Ďalej hovoril 
o tom, že Ing. Hurbanis je taktiež členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Sobotište a 
túto činnosť v obci vykonávajú už niekoľko rokov. Starostka podotkla, že treba viesť aj 
evidenciu výjazdov hasičského vozidla. Ďalej hovorila o tom, že ak by obec vyslala 

k takémuto čisteniu hasičov a stane sa úraz, kto bude zodpovedný. Bc. Holúbek hovoril o 
tom, že  hasičský zbor by mal pravidelne absolvovať pravidelné technické výjazdy. 
Starostka uviedla, že vie o tom, že by sa kondičné jazdy mali vykonávať. Predseda 

verejného poriadku a požiarnej ochrany, Mgr. Juraj Smolár uviedol, že tejto žiadosti a aj 

iným žiadostiam tohto charakteru by sa malo vyhovieť. Mgr. Smolár poznamenal, že 
komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany nemá problém s vypracovaním smernice 
o používaní hasičského vozidla do budúceho zasadnutia OZ. 
 

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 4 / 2 0 1 8  
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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

žiadosť pána Ľuboša Baleju zo dňa 23. 05. 2018 o vyčistenie studne Dobrovoľným hasičským 
zborom obce do dňa 03.07.2018. Žiadateľ uhradí vzniknuté náklady do 5 dní od realizácie  
do pokladne obce Borský Svätý Jur. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 7 

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

Za: 4 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Juraj Smolár,  
Proti: 0 

Zdržal sa: 3 

Peter Haleš, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová 

 

- Pani Hromkovičová sa informovala ohľadom faktúry na prevoz dreva od firmy  
ND-A.Kratochvíl na sumu 142,- €, kam drevo išlo, či drevo patrí obci. Pani Hromkovičová 
sa pýtala, či faktúry starostka obce kontroluje, či je suma adekvátna, ďalej sa p. 
Hromkovičová zaujímala o platbu od pána Opalka za odvoz štrku. Starostka uviedla, že 
pána Opalka po odprataní štrku vyzvala na zaplatenie sumy za toto odpratanie a pán Opalek 
túto sumu zaplatil. Ohľadom faktúry za prevoz dreva starostka uviedla, že si musí faktúru 
pozrieť. Pani Hromkovičová sa zaujímala o faktúru, kde boli predmetom fošne a dosky, na 

čo starostka uviedla, že tento materiál sa použil na lavičky do kempu a podlahu do chatky 

v kempe. Pani Hromkovičová sa zaujímala o to, kam ide drevo, ktoré je zrezávané pilčíkom. 
Starostka uviedla, že drevo sa predáva občanom alebo chatárom, taktiež sa nejaké drevo 
predalo na pílu, p. Muchovi. 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila 

 

 

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

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

Bc. Iveta Kollárová      ............................................... 

 

 

Mgr. Jozef Baláž    ...............................................  





 

 

 

Prílohy 



Záverečný účet  
obce  Borský Svätý Jur 

 

a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová 

 

Spracoval:  Bc. Mária Macejková 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa 28.05.2018 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2018 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa 27.06.2018, uznesením č. 110/2018-A, 110/2018-B, 110/2018-C  



 

1 

 

Záverečný účet obce 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 
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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 

 

1. Rozpočet obce na rok 2017  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č.46/2016. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 
- prvá  zmena  schválená dňa 19.4. 2017 uznesením č.6/2017 

-                 -     druhá zmena schválená dňa 13.12.2017  uznesením č. 52/2017 

 

       

   

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 

 

 

  

Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 227 527,15 1 357 789,10 

z toho :   

Bežné príjmy    1 005 879,00 1 088 229,82 

Kapitálové príjmy 2 500,00 12 500,00 

Finančné príjmy 208 748,15 225 476,28 

Príjmy RO s právnou subjektivitou    10 400,00   31 583,00 

Výdavky celkom 1 179 854,15 1 225 063,60 

z toho :   

Bežné výdavky 506 051,00 529 575,60 

Kapitálové výdavky 124 400,00 167 400,00 

Finančné výdavky 34 000,00 34 000,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 494 088,00 494 088,00     

Kapitálové výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

0,00 0,00 

Rozpočet  obce 47 673,00 132 725,50 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 
Upravený rozpočet  

na rok 2017 
Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1 357 789,10 1 186 101,73 87,35 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 360 716 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

1 189 028,42 EUR, čo predstavuje  87,38  % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1 088 229,82 1 109 362,47 101,94 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 088 229,82  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  

1 109 362,47 EUR, čo predstavuje 101,94 plnenie.  

 

a) daňové príjmy  
 

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

572 621,00 587 019,02 102,51 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 461 000,00EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 469 678,32  EUR, čo predstavuje 
plnenie na 101,88 %. 

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 66 131,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 67 640,82 EUR, čo je 
102,28 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 325,61 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 31 198,51 EUR a dane z bytov boli v sume. 116,70 EUR.  K 31.12.2017 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 619,69 EUR. 

 

Daň za -  1 208,48  

Daň za užívanie verejného priestranstva  - 505,02 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  - 47 986,38 

 

b) nedaňové príjmy:  
  

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

132 356,31 139 090,97 105,08 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 132 356,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 139 090,97  EUR, 

čo je 105,97 % plnenie. Najväčší  príjem predstavuje  príjem z prenájmu budov a pozemkov 

v sume 104 669,78 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, úroky,  licencie: 
Z rozpočtovaných  33 309,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30 416,53  EUR, čo 
je 91,32   % plnenie.  

 

a) iné nedaňové príjmy:  
  

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

383 252,48 383 252,48 100,00 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 383 252,48 EUR bol skutočný príjem vo výške 383 252,48 

EUR, čo predstavuje  100,00  % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný  úrad Senica 1 932,48 matrika  * 

Okresný úrad Trnava 1 848,00 navýšenie platov ZŠ 

Okresný úrad Trnava 343 915,30 školstvo* 

Okresný úrad Trnava 4 333,00 vzdelávacie poukazy* 

ÚPSVaR Senica 278,00 stravné* 

Okresný úrad Senica 71,06 cestné komunikácie* 

Okresný úrad Trnava 173,00 SZP* 

Okresný úrad Trnava 1 729,00 dopravné* 

Okresný úrad Trnava 2 991,00 príspevok na výchovu * 

Okresný úrad Senica 542,85 hlásenie pobytu* 

Fond na podporu umenie 1 500,00 vybavenie knižnice 

ÚPSVaR 49,80 školské potreby 

Okresný úrad Senica 208,80 CO* 

Okresný úrad Senica 153,54 životné prostredie* 

Okresný úrad Senica 664,40 voľby* 

ÚPSVaR 13 914,37 zamestnanosť* 

Okresný úrad Trnava 76,00 učebnica prvouky 

ÚPSVaR 211,68 rodinné prídavky* 

Okresný úrad Trnava 3 500,00 škola v prírode 

Ministerstvo financií 20,20 register adries* 

Okresný úrad Trnava 2 140,00 odchodné 

Ministerstvo vnútra 3 000,00 požiarna ochrana* 

Spolu 383 252,48  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

12 500,00 13 199,80 105,59 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 12 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  

13 199,80 EUR, čo predstavuje  105,59 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 199,80 EUR, čo 
predstavuje  127,99  % plnenie. 

 

Transfér na kamerový systém 

 

Skutočný príjem bol 10 000,00 EUR 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Upravený rozpočet 
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

225 476,28 52 459,32 23,26 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 225 476,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

52 459,32 EUR, čo predstavuje  23,26 % plnenie.  

 

V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 748,15  EUR, finančné 
prostriedky z FO  vo výške 2 519,57. V súlade so zákonom č.583/2004 Z .z.. Uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 53,54,55/2017 zo dňa 13. 12. 2017 bolo schválené použitie rezervného fondu 
v sume 39 436,60 EUR.  MAS – vrátenie pôžičky vo výške  1 000,00 EUR. 

  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou bez  mimorozpočtových 
prostriedkov: 

 

Bežné príjmy  
Upravený rozpočet 

na rok 2017 
Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

31 583,00 11 080,14 35,08 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 31 583,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

11 080,14 EUR, čo predstavuje 35,08 % plnenie. Ide o príjem za nájom telocvične a poplatky od 

rodičov, poplatky za stravné. 
 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola   s materskou školou                11 080,14 EUR 

 

Kapitálové príjmy  
Upravený rozpočet  

na rok 2017 
Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola    s materskou školou                          0,00    EUR 
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5. Príjmové finančné operácie:  
  

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 
 

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

1 225 063,60 1 078 027,03 87,99 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 175 854,90 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 1 143 863,80  EUR, čo predstavuje 97,30 % čerpanie.  
 

1) Bežné výdavky  
  

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

529 575,60 469 129,98 88,58 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 529 575,60 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume  469 129,98 EUR, čo predstavuje  88,58 % čerpanie. 
 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 260 687,60        231 963,29 88,98 

Ekonomická oblasť 15 000,00 13 450,02 82,49 

Požiarna ochrana  14 624,00 10 012,25 68,46 

Cestná doprava 14 073,00 4 617,93 32,81 

Cestovný ruch 3 437,00 2 902,98 84,46 

Nakladanie s odpadom 49 600,00 38 934,32 78,49 

Rozvoj obcí 48 888,00 45 507,53 93,08 

Verejné osvetlenie 23 000,00 18 976,02 82,50 

Bývanie   33 095,00 34 468,21 104,15 

Zdravotníctvo 5 486,00 5 483,76 99,96 

Športové služby 14 514,00 14 495,54 98,07 

Kultúrne služby 26 518,00 25 608,73 50,84 

Miestny rozhlas 1 000,00 1 348,50 131,33 

Náboženské služby 1 973,00 1 934,90 85,59 

ZŠ s MŠ 700,00 950,00 135,00 

DFS Juránek, Atletický klub 10 040,00 10 040,00 92,74 

Rodina a deti, seniori 6 940,00 6 436,00 93,82 

Spolu 529 575,00 469 129,98 88,58 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 

 

 



                                                                      7 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 165 404,81  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 148 473,74 

EUR, čo je 89,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, 

pracovníkov verejnej zelene. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 62 382,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 53 391,75 EUR, 

čo je 85,58 % čerpanie.  
Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 250 695,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 218 792,44 EUR, 

čo je 87,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  a ostatné tovary 
a služby. 
Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 39 093,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 38 426,58 EUR, 

čo predstavuje 98,29 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných  12 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10 045,47 EUR, 

čo predstavuje 83,71 % čerpanie.  
2) Kapitálové výdavky : 
  

Upravený rozpočet 
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

167 400,00 82 706,42 49,40 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 167 400,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume  82 706,42 EUR, čo predstavuje  49,40 % čerpanie.  
 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

výdavky verejnej správy 25 100,00 0,00 0,00  

požiarna ochrana 3 000,00 3 300,00 110,00 

verejná zelen 26 000,00 0,00 0,00 

zdravotníctvo 30 300,00 0,00 0,00 

športové služby 5 000,00 3 485,00 69,70 

kultúra 

 

5 000,00 5 577,60 111,55 

 

školstvo 73 000,00 70 343,82 96,36 

spolu 167 400,00 82 706,42 49,41 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) projektová dokumentácia – požiarna zbrojnica 

Z rozpočtovaných  3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 300,00EUR, 

čo predstavuje  110,00 % čerpanie.  
b) športové služby – detské ihrisko 
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Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 485,00 EUR, 

čo predstavuje 69,70 % čerpanie 

c) kultúrne služby – vybavenie kuchyne, umývačka riadu 

Z rozpočtovaných 5 000,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 v sume 5 577,60 EUR, 

čo predstavuje 111,55 % čerpanie. 
c) školstvo – prívod vody, odvodnenie  areálu 

z rozpočtovaných 73 500,00 EUR bolo skutočne čerpané 70 343,82 EUR, čo predstavuje  96,36 

% plnenie. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

34 000,00 32 101,98 94,42 

 

Z rozpočtovaných 34 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2017 v sume 31 346,98  EUR, čo predstavuje  94,42 %. 

Vrátené finančné zábezpeky predstavujú šumu 755,00 EUR   

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou bez mimorozpočtovaných 

      prostriedkov:   

 

 Bežné výdavky  
Upravený rozpočet  

na rok 2017 
Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

494 088,00 494 088,65 100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 494 088,00,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume       494 088,65 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola  s materskou školou                           494 088,00 EUR 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Upravený rozpočet  
na rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 120 442,61 

z toho : bežné príjmy obce  1 109 362,47 

             bežné príjmy RO  11 080,14 

Bežné výdavky spolu 963 218,63 

z toho : bežné výdavky  obce  469 129,98 

             bežné výdavky  RO               494 088,65 

Bežný rozpočet 157 223,98 

Kapitálové  príjmy spolu 13 199,80 

z toho : kapitálové  príjmy obce  13 199,80 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 82 706,42 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  82 706,42 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 69 506,62 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 87 717,36 

Úprava /prebytku/ 
95 863,05 

    

Vylúčenie z prebytku  -46 627,98 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 49 235,07 

Príjmy z finančných operácií bez finančnej zábezpeky 51 704,32 

Výdavky z finančných operácií bez finančnej zábezpeky 31 346,98 

Rozdiel finančných operácií 20 357,34 
PRÍJMY SPOLU   1 193 492,30 

VÝDAVKY SPOLU 1 077 271,90 

Hospodárenie obce  116 220,49 
Vylúčenie z prebytku 46 627,98        

Upravené hospodárenie obce 69 592,51 

 

 

 

Prebytok  rozpočtu v sume – 95 863,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený  
a)   o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR   účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  28 908,78  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  28 664,78 EUR – prenesené 
kompetencie 

                            -     dopravné pre deti z obce Kuklov  v sume 244,00 EUR 
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b)  nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 7 719,20   EUR 

c) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  10 000,00 EUR a to na : 

kamerový systém v obci 
 

navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu         49 235,07  EUR  

 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume  20 357,34 EUR, navrhujeme /ponechať/  použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu EUR  20 357,34 

 
 

        

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              

Fond rezervný, opráv a údržby Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017      299 460,62 

     z toho    - RF 280 476,02 

                   - FO 18 984,60 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

0,00    

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č. 53/2017     zo dňa 13. 12. 2017   

                   č. 54/2017     zo dňa 13. 12. 2017 

                    

   

 35 951,60 

3 485,00 

 

KZ k 31.12.2017      260 024,02 

 

              

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 1 293,90 

Prírastky - povinný prídel -    1    %                       1 323,47 

Úbytky   - závodné stravovanie                                            131,84 

               -                dovolenka                    0,00                 

KZ k 31.12.2017 2 485,53 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 5 203 229,61 6 656 795,50 

Neobežný majetok spolu 4 213 428,43 5 553 723,38 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 950,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 3 621 523,28 4 962 768,23 

Dlhodobý finančný majetok 590 955,15 590 955,15 

Obežný majetok spolu 986 517,56 1 101 223,17 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 598 030,53 661 761,27 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  11 887,99 6 923,90 

Finančné účty  375 599,04 432 538,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 1000,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3 283,62 1 848,95 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 203 229,61 6 656 795,50 

Vlastné imanie  2 660 066,01 4 168 587,60 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 660 066,01 4 168 587,60 

Záväzky 920 371,67 919 446,30 

z toho :   

Rezervy  1 900,00 1 900,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 748,15 38 908,78 

Dlhodobé záväzky 858 467,21  824 879,58  

Krátkodobé záväzky 51 256,31 53 757,94 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 622 791,93 1 568 761,60 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Stav záväzkov k 31.12.2017    

Druh záväzku 
Záväzky celkom 

k 31.12.2017 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 800,28 2 800,28 0,00 

- zamestnancom 8 977,88 8 977,88 0,00 

- poisťovniam  6 467,87 6 467,87 0,00 

- daňovému úradu 874,33 874,33 0,00 

- štátnemu rozpočtu    38 908,78    38 908,78 0,00 

- iné záväzky 1 476,61 1 476,61 0,00 

- štátnym fondom 822 394,05 822 394,05 0,00 

- zo SF 2 485,53 2 485,53 0,00 

- ostatné záväzky 33 160,97 33 160,97 0,00 

- rezervy 1 900,00 1 900,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2017 919 446,30 919  446,30 0,00 

 

 
  Stav úverov k 31.12.2017  

 

Veriteľ 

 

Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná 
splátka 
istiny 

za rok 2017 

Ročná 
splátka 
úrokov 

za rok 2017 

Zostatok 

úveru 
(istiny) 

k 31.12.2017 

Rok 

splatnosti 

 

ŠFRB 
Výstavba 
byt. domu 

458 739,96 14 407,95 3 298,05 317 152,55  2038 

ŠFRB 
Výstavba 
byt. domu 

612 177,00 18 454,72 5 173,28 499 821,45 2042 

 

Obec uzatvorila v roku 2008 a 2012 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 
s dobou splatnosti do r. 2038 a 20142, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:   

- skutočné bežné príjmy obce  1 035 681,11 

- skutočné bežné príjmy RO       11 385,44 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 1 047 066,55 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:  0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 816 974,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017 816 974,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   816 974,00 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 816 974,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úverov ................ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 816 974,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017 0,00 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:  1 047 066,55 

- skutočné bežné príjmy obce  1 035 681,11 

- skutočné bežné príjmy RO  11 385,44 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 1 047 066,55 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 352 080,03 

- dotácie z MF SR 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016 694 986,50 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016 694 986,50 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
 

- 821007 31 346,98 

- 651003 10 045,47 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 41 392,45 

 

  

Obec neuzatvorila v r. 2017  žiadnu lízingovú zmluvu  
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

 

Obec nie  je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2006  o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 
finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
 

 

- 4 - 

Futbalový klub - bežné výdavky – cestovné, 
bežná údržba objektu 

12 434,00   12 434,00  0 

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky   1 420,00  1 420,00 €         0 

Stolný tenis – bežné výdavky -  cestovné    299,90     299,90          0 

FS Juránek – bežné výdavky – cestovné, 
údržbu krojov 

   7 140,00   7 140,00         0 

MS červeného kríža – bežné výdavky – 

posedenie pre darcov krvi, členská schôdza 
    577,76      577,76         0  

Atletický klub pri ZŠ s MŚ  - bežné výdavky 
cestovné 

2 900,00 2 900,00 0 

Rímskokatolícka farnosť – bežné výdavky, 
výlet pre deti 

500,00 500,00  

Spolu 25 271,66 25 271,66 0 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2006 
o dotáciách. 
 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
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poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu 
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 

ZŠ s MŠ - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO  
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ 169 514,06 169 514,06 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ  -  normatívne 345 675,00   317 010,22 28 664,78 

                - nenormatívne 14 942,00  14 942,00  244,00     

               -  hmotná núdza 327,80 327,80 0,00 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám: 
 

Obec nie je zriaďovateľom  príspevkových organizácií 
 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 

 

- 5 - 

okresný 
úrad Senica 

matrika        1 932,48 1 932,48           0,00 

okresný 
úrad Trnava 

školstvo,  normatívne 345 675,00  317 010,22 28 664,78 

okresný 
úrad Trnava 

školstvo , vzdelávacie poukazy 4 333,00  4 333,00      0,00 

okresný 
úrad Trnava 

školstvo, príspevok na výchovu a 
vzdelávanie 

2 991,00 2 991,00 0,00 

okresný 
úrad Trnava 

školstvo - učebnica prvouky 76,00 76,00 0,00 

ÚPSV a R stravné pre deti v HN 278,00 278,00        0,00 

okresný 
úrad Trnava 

dopravné pre deti 1 729,00 1 485,00 244,00 

okresný 
úrad Senica 

cestné komunikácie 71,06 71,06        0,00 
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okresný 
úrad Senica 

životné prostredie 153,54 153,54        0,00 

okresný 
úrad Senica 

voľby 664,40  664,40 0,00 

okresný 
úrad Senica 

hlásenie  pobytu   546,48     546,48 0,00 

okresný 

úrad Senica 
register adries 155,60 155,60 0,00 

okresný 
úrad Senica 

CO    192,07     192,07 0,00 

ÚPSV a R zamestnanosť 13 914,37  13 914,37 0,00 

ÚPSV a R rodinné prídavky   208,80     208,80 0,00 

Ministerstvo 

vnútra 
kamerový systém 10 000,00 0,00 10 000,00 

Ministerstvo  

vnútra 
požiarna ochrana - vybavenie 3 000,00 3 000,00 0,00 

Okresný 
úrad Trnava 

škola v prírode 3 500,00 3 500,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  

 

 

 

Vypracovala:                                                                 Predkladá:  
 

Bc. Mária Macejková                                                                 Mgr. Anna Kratochvílová    
 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa 23.5.2017 

 

 

 

11. Návrh uznesenia: 
 

a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

b / Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
použitie prebytku v sume 49 235,07 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 100%.  Zostatok finančných operácií v sume 20 357,34 € navrhujeme ponechať na 
tvorbu rezervného fondu. 

 

c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  2017. 



STANOVISKO K ZÚ  2017  -   O B C E   BORSKÝ SVÄTÝ JÚR 
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OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

 
Por.č.mat.: 21/2018/HK 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva                            Bod č.................... 
 

 

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu  obce Borský Svätý Jur  
za rok 2017 

 
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2017 pred jeho schválením 
v obecnom  zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods.1, písm. c), zákona SNR č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov záverečný účet obce vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia, vrátane výsledkov 
hospodárenia peňažných fondov. 
 

Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie ekonomických a 
finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných právnych noriem podľa zákona 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2005 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA  ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

1. Súlad so všeobecnými záväznými predpismi – záverečný účet za rok 2017 je predložený na 
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu  v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 6 mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka. 
 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce – návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, v zákonom stanovenej lehote t.j. – najmenej 15 dní pred jeho 
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce – v zmysle § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o RP 

územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení je obec povinná dať si overiť 
účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 
ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1. 
 

4.  Metodická   správnosť   predloženého  návrhu  záverečného  účtu   
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o RP územnej samosprávy. 
Obsahuje  povinné  náležitosti  podľa  § 16 ods. 5 cit.  zákona, a to:    

I. údaje o plnení rozpočtu v členení, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
II. bilanciu aktív a pasív, 

III. prehľad o stave a vývoji dlhu, 
IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
V. prehľad o poskytnutých dotáciách, v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a 

vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 
VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

VII. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 
 

1.  Rozpočet Obce na rok 2017 bol schválený uznesením OZ č. 46/2016, zo dňa 14.12.2016. Finančné 
hospodárenie obce v roku 2017 sa riadilo  aj 2 zmenami  rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z.),  ktoré boli 
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schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva, tak ako je uvádzané na str. 2  záverečného účtu 
k 31.12.2017 (ďalej len „ZU“). 
 

2. Úpravy rozpočtu -  zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia upravuje zákon č. 583/2004 v ust. § 14. 

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený niekoľkými úpravami a rozpočtovými opatreniami a to:  

- 0 úprav rozpočtu v kompetencii starostu obce – presunom medzi rozpočtovými položkami; 
- 2 úpravy rozpočtu na základe uznesení č. 6,52/2017, uvádzané v záverečnom účte str. 2. 

 

Obec pri zostavovaní záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o RP úz. samosprávy a po 

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 
16 ods. 2 obec časť finančne usporiadala hospodárenie vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám, 
ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  - ÚDAJE PODĽA FIN 1-12 K 31.12.2017 ZA OBEC A 

VŠETKY RO         

1. BEŽNÝ ROZPOČET =  PREBYTKOVÝ  + 157 223,98 € (bez mimorozpočtových) 
 
Bežné príjmy a výdavky a následne aj celkové príjmy a výdavky sú v stanovisku uvádzané spolu za obec aj 

rozpočtové organizácie vrátane mimorozpočtových príjmov na základe skutočných príjmov a výdavkov 
uvádzaných vo výkaze FIN 1-12 všetkých subjektov. Skutočnosti uvádzané v záverečnom účet sú sumy len 
rozpočtované bez mimorozpočtových zdrojov, avšak súhlasia s údajmi uvádzanými vo finančnom výkaze po 
odpočítaní mimorozpočtových príjmov a výdavkov. Uvedené uvádzam z dôvodu odlišnosti súm pri 
jednotlivých rozpočtoch, avšak z dôvodu, že v roku 2018 už mimorozpočtové zdroje budú súčasťou aj 
rozpočtu a zachovaniu kontinuity s ďalším rokom ich uvádzam ich tak, aká je skutočnosť  skutočných 
príjmov a výdavkov v posudzovanom roku 2017. 

 

Príjmová časť bežného rozpočtu obce a RO bola naplnená podľa skutočnosti k 31.12.2017 v čiastke 
1 146 696,29  €, za obec aj RO spolu s mimorozpočtovými príjmami, čo oproti  r.  2016 predstavuje nárast 
príjmov o 71 578 eura. Z uvedenej čiastky príjmy obce tvoria čiastku 1 109 362,47 €, príjmy RO 11 080,14 

€ a mimorozpočtové príjmy na stravu boli 26 253,68 € (čo spolu príjmy RO sú 37 333,82 €). 
 

Bežný Rozpočet Skutočnosť k 
31.12.2016 

Schválený 2017 Úprava Skutočnosť 2017 
nárast/pokles 
k sk. r. 2016 

príjmy obec 1 035 681,11 1 005 879,00 1 088 229,82 1 109 362,47 73 681 

príjmy RO 39 436,93 10 400,00 31 583,00 37 333,82 -2 103 

Príjmy spolu  1 075 118,04 1 016 279,00 1 119 812,82 1 146 696,29 71 578 

mimorozpočtové príjmy ZŠ 28 051,49 0,00 0,00 26 253,68 -1 798 

Príjmy bez MR 1 047 066,55 1 016 279,00 1 119 812,82 1 120 442,61 73 376 

výdavky obec 487 880,81 506 051,00 529 575,60 469 129,98 -18 751 

výdavky RO 537 911,15 483 310,00 494 088,00 521 055,75 -16 855 

Výdavky spolu s MR 1 025 791,96 989 361,00 1 023 663,60 990 185,73 -35 606 

mimorozpočtové výdavky ZŠ 23 207,79 0,00 0,00 26 967,10 3 759 

Výdavky bez MR 1 002 584,17 989 361,00 1 023 663,60 963 218,63 -39 366 

Bežný rozpočet (výsl. hospod. – prebytok s 

MR) 
49 326,08 26 918,00 96 149,22 156 510,56   

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami MR 4 843,70 0,00 0,00 -713,42   

Bežný rozpočet (výsl. hospod. – prebytok bez 

MR) 
44 482,38 26 918,00 96 149,22 157 223,98   

 
Vlastné príjmy : tvoria čiastku 729 309,79 €, z toho  bol nárast príjmov o 37 678,95 € viac ako v r. 2016 a 

tieto ovplyvnili predovšetkým: 
Daňové príjmy:  587 019,02 €, vyššie daňové príjmy o + 32 816,03 €;  z toho najviac dane z príjmov FO; 
Nedaňové príjmy:  142 290,77 €;  vyššie o + 4 862,92 € ako bolo v r. 2016 ; 
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Bežné granty a transfery:  383 252,48 €, boli vyššie  o + 31 172,45 € ako v r. 2016; z toho najviac išlo na 
školstvo  343 915 eur,  na zamestnanosť od ÚPSVaR  takmer 14 tis. eur.; Ostatné prijaté granty a transfery 

detailne uvádza záverečný účet na str. 4. 

 

 

  

 

 

 

 

Bežné výdavky obce podľa skutočnosti uvádzaných vo FIN 1-12  k 31.12.2017  = 990 185,73   € (vrátane 
mimorozpočtových). Výdavky obce boli 469 129,98 eur a  výdavky rozpočtované RO boli 494 088,65 eur, 

RO mimorozpočtové boli v čiastke 26 967,10  €.  
Celkovo výdavky ovplyvnili  v porovnaní s rokom 2016 najmä: 

- Mzdy a platy + 23 429 €;  

- tovary a služby nižšie o - 64 481 €; 
- transfery + 14 616 €; 

 

V rámci ekonomickej klasifikácie  je najväčšou položkou -  tovary a služby zaokrúhlene 218 tis. eur, 

následne mzdy, platy a odvody v sume cca 198 tis. eur. Ostatné položky a ich presné čerpanie je  rozpísané 
v priloženej tabuľke: 

 

Rozpočet výdavkov obce podľa ekonomickej klasifikácie         

Výdavky- ZÚ 2017 - obec  31.12.2016  31.12.2017 
nárast/pokles k 

r. 2016 

Výdavky - bežné: 487 880,81 469 129,98 -18 750,83 

610 Mzdy, platy, ostatné vyr. 125 043,91 148 473,74 23 429,83 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 46 017,13 53 391,75 7 374,62 

630 Tovary a služby 283 273,68 218 792,44 -64 481,24 

640 Bežné transfery (v rámci RO a rozp.org.) 23 809,80 38 426,58 14 616,78 

650 Splácanie úrokov a pôžičiek 9 736,29 10 045,47 309,18 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 77 645,61 82 706,42 5 060,81 

Spolu výdavky (bežné + kapitálové) 565 526,42 551 836,40 -13 690,02 

 

Z výdavkov obce  z hľadiska funkčnej klasifikácie bola najvyššia položka výdavkov na verejnú správu obce 
v čiastke 231 963 eur, ďalšie väčšie výdavky boli vynaložené na rozvoj obce 45 507 €, na nakladanie 

s odpadom 38 934 €, na bývanie  34 468 a ostatné položky tak, ako detailne  uvádza ZÚ str. 6. 

Rozpočet podľa ekonomickej klasifikácie                  

Príjmy  - ZU 2017  31.12.2016  31.12.2017 
nárast/pokles k 

r. 2016 

Príjmy - bežné: 1 035 656,81 1 109 362,47 73 705,66 

  Vlastné príjmy: 691 630,84 729 309,79 37 678,95 

100 Daňové príjmy spolu: 554 202,99 587 019,02 32 816,03 

110 Dane z príjmov a kap. majetku 441 794,46 469 678,32 27 883,86 

120 Daň z majetku 66 695,58 67 640,82 945,24 

130 Dane za tovary a služby 45 712,95 49 699,88 3 986,93 

200 Nedaňové príjmy spolu: 137 427,85 142 290,77 4 862,92 

210 Príjmy z podnik. A vlastníctva majetku 97 979,52 104 669,78 6 690,26 

220 Administratívne popl. a iné popl. 24 346,18 30 382,18 6 036,00 

230 Kapitálové granty a transfery 8 054,06 3 199,80 -4 854,26 

240 Úroky z úverov, pôžičiek...., 420,27 34,35 -385,92 

290 Iné príjmy  6 627,82 4 004,66 -2 623,16 

300 Granty a transfery spolu: 364 080,03 393 252,48 29 172,45 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 352 080,03 383 252,48 31 172,45 

320 Kapitálové granty a transfery 12 000,00 10 000,00 -2 000,00 

Spolu príjmy  (bežné + kapitálové) 1 055 710,87 1 122 562,27 66 851,40 
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Odporúčanie: Dodržiavať a upraviť formálne náležitosti v zmysle zákonov a uvádzať výdavky 
v zmysle vyhlášky Štatistického úradu o funkčnej klasifikácií s jej skutočnými názvami a kódmi. 
 

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV -  SCHODKOVÝ: - 69 506 €, vykrytý  prebytkom 

z bežného rozpočtu. 
                            

Kapitálový Rozpočet Skutočnosť k 
31.12.2016 

Schválený 2017 Úprava 
Skutočnosť 

2017 

nárast/pokles 
k sk. r. 2016 

príjmy obec 20 054,06 2 500,00 12 500,00 13 199,80 -6 854 

príjmy RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

výdavky obec 77 645,61 124 400,00 167 400,00 82 706,42 391 484 

výdavky RO 7 159,00 0,00 0,00 0,00 513 897 

Spolu príjmy 20 054,06 2 500,00 12 500,00 13 199,80 -6 854 

Spolu výdavky 84 804,61 124 400,00 167 400,00 82 706,42 -2 098 

Kapit. rozpočet (výsledok hospod. – 

schodok) 
-64 750,55 -121 900,00 -154 900,00 -69 506,62   

 

Kapitálové príjmy predstavujú spolu čiastku 13 199,80 €, čo je pokles  o 6 854tis. eur k r. 2016 a boli 

tvorené: 
- z predaja pozemkov v sume 8 054 € 

- a v rámci kapitálových grantov to bola suma 12 000 € ; 
 

Kapitálové výdavky boli v čiastke 82 706,42 €, z čo najvyššia suma 70 343,42 € išla na školstvo. Ostatné 
použitie kapitálových výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka na str. 7 ZÚ, kde je aj 
detailne rozpísaná každá položka kapitálového výdavku. 
 

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:  = PREBYTOK + 41 089,38 € - obec tvorí rezervný fond z bežného 
a kapitálového rozpočtu. 
-Výsledok rozpočtového hospodárenia sa  vyčísli ako kladný, resp. záporný rozdiel medzi príjmami 

rozpočtu a výdavkami rozpočtu, zistený  podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona c. 583/2004 Z. z.   
- Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sa z prebytku vylučujú – nevyčerpané účelovo poskytnuté 

prostriedky v predchádzajúcom roku, ale na základe osobitného predpisu: 
- Hospodársky výsledok bol upravený o rozdiel medzi príjmami a výdavkami mimorozpočtových a  

vylúčenie  nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR. 

- Podľa § 15 ods. 1 alebo § 16 ods. 6,8 zákona č. 583/2004 Z.z. – spôsob financovania v prípade 

prebytku/schodku rozpočtu podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zastupiteľstvo pristupuje pri 
prerokúvaní záverečného účtu. 

- Záverečný účet uvádza rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami po odpočítaní 
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR sumu 49 235,98 € - 41 089,38 (údaje v stanovisku z výkazu FIN 

1-12)  = 8 145,69 € rozdiel. Uvedená suma je aj rozdielom medzi vyčísleným prebytkom bežného 
a kapitálového rozpočtu v tabuľke na str. 9 ZÚ a položkou „úprava prebytku“ na sumu 95 863,05  € 

(t.j. 95 863,05 – 87 717,36 = 8 145,69).. 

- Suma 95 863,05 € nie je rozdielom podľa zákona 583/2004 § 10 ods. 3 písm. a) a b) nakoľko zákon 
uvádza: „ods. 3) Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na  
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“), 
c) finančné operácie“; 
pričom na základe tohto postupu ZÚ dospel k číslu 87 717,36 €. 
Záverečný účet už  ďalej  neuvádza, čo je suma 95 863,05 € a z akého dôvodu bol navýšený 
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu z pôvodnej sumy 87 717,36 € na 95 863,05 €.  

Odporúčanie kontroly: dohľadať a usporiadať účtovný rozdiel 8 145,69 €.  
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Rozpočet celkom  (B+K) s MR 
Skutočnosť k 

31.12.2016 
Schválený 2017 Úprava 

Skutočnosť 
2017 

nárast/pokles 
k sk. r. 2016 

príjmy 1 095 172,10 1 018 779,00 1 132 312,82 1 159 896,09 64 724 

výdavky 1 110 596,57 1 113 761,00 1 191 063,60 1 072 892,15 -37 704 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (+/-) -15 424,47 -94 982,00 -58 750,78 87 003,94 102 428 

Prebytok medzi príjmami a výdavkami  
MR (+/-) 

-4 843,70 0,00 0,00 713,42 5 557 

VH  bez rozdielu MR príjmov a 
výdavkov 

-16 467,35 0,00 0,00 87 717,36 104 185 

Nevyčerpané  prostriedky zo ŠR       -46 627,98   

Upravený VH bežného a kapit. 
Rozpočtu bez mimorozpočtových a 
nevyčerpaných zdrojov (+/-) 

-36 735,52 -94 982,00 -58 750,78 41 089,38   

 

4.  FINANČNÉ OPERÁCIE – PREBYTOK + 22 529,03 €. 
 
Podľa zákona č. 583/2004  o RP územnej samosprávy, § 10 ods. 6) – „Súčasťou rozpočtu obce sú aj 
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce. Finančné operácie  
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce...“ 

Podľa § 15 cit. zákona, ods. 2) – „O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“ Prebytok 

finančných operácií v čiastke  22 529,03 € bude predmetom rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

Príjmové finančné operácie obce boli v sume 52 459,32 €, za RO 2 926,69 € čo ZÚ neuvádza. Na základe 
týchto údajov podľa FIN 1-12 sú príjmy FO = 55 386 €. 

Finančné operácie 
Skutočnosť k 

31.12.2016 
Schválený 2017 Úprava 

Skutočnosť 
2017 

nárast/pokles 
k sk. r. 2016 

príjmy obce 90 747,01 208 748,15 225 476,28 52 459,32 -38 288 

príjmy RO   0,00 2 927,00 2 926,69 2 927 

výdavky obce 40 426,25 34 000,00 34 000,00 32 101,98 -8 324 

výdavky RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Príjmy FO spolu 90 747,01 208 748,15 228 403,28 55 386,01 -35 361 

Výdavky FO spolu 40 426,25 34 000,00 34 000,00 32 101,98   

Finančné operácie spolu (+/-): 50 320,76 174 748,15 194 403,28 23 284,03 -27 037 

Vylúčenie fin. zábezpeky -660,21 0,00 0,00 -755,00   

VH FO bez fin. zábezpeky 49 660,55     22 529,03   

 

Výdavky FO sú v sume 32 101,03 €. Po odpočítaní finančnej zábezpeky je rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami FO 22 523,03 €. 
 

Obec nepostupovala v zmysle  zákona č. 583/2004 v znp podľa: 
- § 4 ods. 4) Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a 

výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,4) ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, 
ktorých je zakladateľom.  

- § 13 ods. 1) „ Do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrňujú len tie 

príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na 

zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v 

rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu 
obce alebo účtu vyššieho územného celku. 
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5. Rozpočet   celkom   (bežný + kapitálový + finančné operácie) =  + 66 373,41  €:  

Po zohľadnení finančných operácií + 22 529,03 €,  ostalo obci prebytok disponibilných zdrojov 
k 31.12.2017 v hodnote    66 373,41 €,  čo predstavuje prebytok bežného rozpočtu, schodok kapitálového 
rozpočtu  + 157 223,98 €, prebytok finančných operácií, bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov, a  po 

odrátaní nevyčerpaných  prostriedkov zo ŠR a finančnej  zábezpeky.  

Obec z dôvodu prebytkového rozpočtu vytvára  rezervný fond: 

- z prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu – 41 089,38 a 

- zostatok finančných operácií k 31.12.2017  v sume + 22 529,03 €, ktorý na základe zákona 
č. 583/2004 Z.z. § 15 ods. 1.  Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi 
peňažných fondov môžu byť najmä podľa písm. c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich 
rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých 
návratných zdrojov financovania, pričom OZ rozhoduje o tvorbe a  použití zostatku  finančných 
operácií. 

 

Rozpočet  spolu (B+K + FO) Skutočnosť k 
31.12.2016 

Schválený 2017 Úprava 
Skutočnosť 

2017 

nárast/pokles 
k sk. r. 2016 

príjmy 1 185 919,11 1 227 527,15 1 357 789,10 1 186 101,73 183 

výdavky 1 151 022,82 1 147 761,00 1 225 063,60 1 078 027,03 -72 996 

VÝSLEDOK celkového rozpočtového 
hospodárenia 

34 896,29 79 766,15 132 725,50 108 074,70 73 178 

Vylúčenie nev. Fin.prostr.zo ŠR+ 
prebytok MR+ vylúčenie prebytku fin. 

zábezpeky 

-21 971,26     -46 627,98   

Upravený VH B+K+FO  12 925,03 79 766,15 132 725,50 61 446,72 73 178,41 

 
Upravené hospodárenie obce uvedené v ZÚ v sume 69 592,51 €, je podľa výkazov FIN 1-12 v sume 

61 466,72 €, pričom rozdiel 5 219,10 eur, je oproti sume 8 145,69 € ponížený o neuvádzané príjmové FO 
školy. 
Odporúčanie kontroly: dohľadať a usporiadať účtovný  rozdiel  5  219,10 €, ktorý vykazuje ZÚ.  

 

Stav  prostriedkov rezervného a sociálneho fondu (v€) : 
RF: Stav k 31.12.2014  ................................................     342 295,- 

       Stav k 31.12.2015  ................................................     330 068,51   

       Stav k 31.12.2016  ................................................     299 460,62  

       Stav k 31.12.2017  ................................................     260 024,02  

 

SF: Stav k 31.12.2014  ................................................          1 099,- 

       Stav k 31.12.2015  ................................................             317,79 

       Stav k 31.12.2016  ................................................           1 405,54    

       Stav k 31.12.2017  ................................................           2 485,53    
 

II. BILANCIU AKTÍV A PASÍV 

 

Zostatková hodnota na strane aktív  a pasív je 6 656 795 €, pričom celkový majetok vzrástol o + 1 

453 565,89 €, z čoho na jeho navýšení ma najväčší podiel  dlhodobý hmotný majetok ktorý vzrástol o 1 341 

244,95 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 je vo svojich zostatkových hodnotách 
a finančných objemoch  vyrovnaná. 
 

PEŇAŽNÉ FONDY  (v €) 
Zostatok finančných účtov obce k 31.12.2017 bol (v €): 
Pokladňa                                              4 341,24 

Ceniny                                                 1 018,50 
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Bankové účty                             427 178,26 

Spolu ......................................   432 538,00 

 
Zostatok finančných účtov ZŠsMŠ  k 31.12.2017 bol (v €): 
Pokladňa                                                   0,00 

Ceniny                                                      0,00 

Bankové účty                              45 913,23 

Spolu ......................................   45 913,23 

 

Stav pohľadávok : 

Pozitívne možno hodnotiť vývoj pohľadávok v roku 2017 v porovnaní s r. 2016 a to najmä vývoj 
nedaňových ktoré ako vyplýva z tabuľky klesli o 4 676,03 €. Ešte mierny nárast však pretrváva 
v daňových pohľadávkach a to celkovo sú 4 719,77 € Celkový stav krátkodobých pohľadávok však 
klesol o - 4 964,09 €.     
            

Vývoj pohľadávok: k 31.12.2014           k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 (+/-) k r. 2016 

Krátkodobé pohľadávky   18 392,40 9 563,77 11 887,99 6 923,90 -4 964,09 

Z toho najmä:         0,00 

Pohľadávky nedaňových príjmov 9 045,01 4 915,38 6 856,01 2 179,98 -4 676,03 

Pohľadávky z daňových príjmov   3 891,35 2 059,07 3 868,38 4 719,77 851,39 

Iné pohľadávky 5 456,04 2 589,32 1 163,60 24,15 -1 139,45 

 

Odporúčanie: Zamedziť zvyšovaniu daňových pohľadávok a  naďalej a priebežne sledovať vývoj 
pohľadávok a  zabezpečiť ich účinnejšie vymáhanie aj  exekučne. 

   
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU, 

 

Obec v r. 2008 a 2012  uzatvorila zmluvu o úvere v sume  458 739,96 a 612 177,00 €  za účelom 
financovania výstavby obecných bytoviek.    
Obec doteraz využíva zdroje financovania úverov zo ŠFRB: 

- v celkovej výške ........................................  1 070 916,96 €   

- ročná splátka istiny .......................................    32 862,67 € 

- Ročná splátka úrokov ...................................     8 471,33 € 

Zostatok úverov k 31.12.2017 ...............................   816 974,00 € 

 

Podľa ustanovení § 17 ods. 8 zákona o RP územnej samosprávy sa do celkovej výšky dlhu nezapočítavajú 
záväzky a pôžičky zo ŠFRB.  
 

Stav záväzkov k 31.12.2017: 

                    

Záväzky 
Výška v €  Výška v €  Výška v €  Výška v €   nárast/pokles: 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k r. 2016 

Krátkodobé záväzky spolu 
z toho: 

16 968 47 933 51 256,31 94 824,49 43 568,18 

Záväzky v lehote splatnosti 16 968 47 933 51 256,31 94 824,49 43 568,18 

z toho: Záväzky v leh. do 1 r. 
splatnosti  

0 0 1 293,90 0,00 -1 293,90 

Dlhodobé záväzky spolu z toho 954 233 888 734 858 467 783 813 -74 654,18 

Záväzky v lehote splatnosti 954 233,32 888733,5 858 467,21 783 813,03 -74 654,18 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 0 0 0,00 

Spolu  971 201 936 667 909 723,52 878 637,52 -31 086,00 
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Ako z prehľadu záväzkov v tabuľke vyplýva, klesajúcu tendenciu majú záväzky dlhodobé (ŠFRB), 
naopak vzrastajúcu tendenciu majú záväzky krátkodobé, tak ako v r. 2016, ktoré sú v celkovom 

objeme 94 824,49 €, pričom sú vyššie o 43 568,18 eur ako tomu bolo na konci roka 2016. 

Z krátkodobých záväzkov najviac tvoria: ostatné záväzkov v sume 33 160,97 záväzky voči 
dodávateľom 2 800 €, iné záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a poisťovniam z prelomu rokov. 

 

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ICH PÔSOBNOSTI 

          Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH, V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV podľa § 7 
ods. 4 a § 8 ods. 5  zák. č. 583/2001 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a 
vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom. 
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v celkovej výške 25 271,66 €, ktoré boli aj všetky použité, pričom 
najvyššia dotácia bola pridelená FK telovýchovná jednota v sume 12 434 eur a FS Juránek v sume 

7 140 eur. Presné vyčíslenie jednotlivých prídelov dotácií je uvedený na str. 14 ZÚ. 
 

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI   - Záverečný účet neuvádza, či 
obec podniká  na základe živnostenského oprávnenia.  

 

VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU. 

 

V súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona c. 583/2004 Z. z. je súčasťou návrhu záverečného úctu hodnotenie 

programov rozpočtu. Rozpočet obce Kúty bol na rok 2017 zostavený ako programový rozpočet; výdavky 
rozpočtu obce boli alokované programov, podprogramov. V zmysle ustanovení  § 12 ods. 2  zákona č. 
583/2004 Z.z. o RP. “.....obce  počas roka   monitorujú a hodnotia  plnenie  programov obce.“   
Z dôvodu, že obec upustila od zostavovania celkového programového rozpočtu,  takéto hodnotenie  
nie je už predmetom skúmania a porovnávania.  

 
Záver 
V súlade s  § 16 ods. 10 písm. a)  zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.  

odporúčam obecnému zastupiteľstvu  prerokovať návrh  záverečného účtu obce a uzatvoriť  jedným z 
týchto výrokov: 
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
Ods. 11) Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho 
územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. 
 

Kontrola odporúča: 
- Dodržiavať a upraviť formálne náležitosti v zmysle zákonov a uvádzať výdavky v zmysle 

vyhlášky Štatistického úradu o funkčnej klasifikácií s jej skutočnými názvami a kódmi 
- Dohľadať a usporiadať účtovný  rozdiel  5  219,10 €, ktorý vykazuje ZÚ.  

- Zamedziť zvyšovaniu daňových pohľadávok a  naďalej a priebežne sledovať vývoj 
pohľadávok a  zabezpečiť ich účinnejšie vymáhanie aj  exekučne. 

- Uvádzať či obec podniká, alebo nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
 

 

Borský Svätý Jur, 19.6.2018 

                                                                                   Mgr. Iveta Balejčiková 

hlavná kontrolórka obce 



Obec Borský Svätý Jur 

 

 

Návrh 

Zmena rozpočtu č. 2/2018 

 

 
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 

Pôvodný rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

 v € 

Transfér zo ŠR 

Požiarna ochrana 

0,00 3 000,00 

 

                                                              
              

Bežné výdavky 

 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia 

Pôvodný rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

01 110 

Obec 

611...,  620....... 

Mzdy a odvody 
205 879,00 220 879,00 

01 110 

Obec 

633001 

Interiérové vybavenie 
3 000,00 0,00 

03 200 

Požiarna ochrana 

630... 

Materiál  
0,00 3 000,00 

06 600 

byty 

635006 

Údržba 
7 400,00 3 400,00 

08 200 

Kultúra 

635006 

Údržba budov 
5 000,00 1 000,00 

08 200 

Kultúra 

633001 

Interiérové 

vybavenie 

4 000,00 0,00 

 

 
 



Kapitálové príjmy 

 

Ekonomická 

 klasifikácia 

Pôvodný rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

 v € 

Kapitálový grant 
321000 

Multifunkčné ihrisko 

0,00 35 000,00 

 

  
Kapitálové výdavky 

 
Funkčná 

klasifikácia 
Ekonomická 

klasifikácia 
Pôvodný rozpočet 

v € 
Upravený rozpočet 

v € 
01 110 

obec  

717001 

Monitorovací systém 
0,00 12 850,00 

06 600 

byty 

717001 

IBV pri ihrisku - siete 
64 852,00 82 352,00 

05 100 

odpadové 
hospodárstvo 

716000 

Projektová 
dokumentácia 

Zberový dvor 

0,00 3 000,00 

07 600 

zdravotníctvo 

717002 

Rekonštrukcia - 
strecha 

30 300,00 0,00 

08 100 

 šport 

717001 

Multifunkčné ihrisko 
0,00 49 500,00 

 

 

Základná škola s materskou školou 

 
Kapitálové výdavky 

 
Funkčná 

klasifikácia 
Ekonomická 

klasifikácia 
Pôvodný rozpočet 

v € 
Upravený rozpočet 

v € 

09 121  

Školstvo 

717002 

Rekonštrukcia 
spojovacej chodby 

           10 558,00 23 033,83 

 

 

 

Vypracovala: Mária Macejková, Bc. 
 

13.6.2018 

 










