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Z á p i s n i c a 

 

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2016 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

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

- zapisovateľka Mária Šimková 

- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčiková  

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 
1. Otvorenie 

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

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 

6. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky 
k Záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2015 

7. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľností 
8. Prerokovanie platu starostky obce 

9. Pošta – Mgr. Alena Hrnková-vysporiadanie pozemku, Mária Uhrová-ponuka na odpredaj 

pozemku, Valéria Obermajerová-žiadosť o odpredaj pozemku, JUDr. Peter Schmidl a Anna 

Schmidlová-žiadosť o prenájom pozemku 

10. Diskusia  

11. Záver 
Starostka z programu vypustila bod 7 – Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva 
nehnuteľností, v ktorej zmluvnými stranami sú obec a pán Roman Pavlík. S p. Pavlíkom sa poslanci 

OZ stretnú dňa 05.07.2016, aby prerokovali náležitosti zmluvy. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Šimon 

Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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1. Otvorenie zasadnutia  

Sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová. 
Starostka do návrhovej komisie navrhla Bc. Ivetu Kollárovú a Mgr. Juraja Smolára, za overovateľov 
zápisnice Mgr. Máriu Hromkovičovú a Mgr. Branislava Baláža. Títo poslanci boli do návrhovej 
komisie a za overovateľov zápisnice schválení.  
 

 

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

obecného zastupiteľstva 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 28.06.2016. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

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

 

kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 36/2015, 44/2015, 46/2015, 

6/2016, 7/2016 a 8/2016. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta 

Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 1 

Bc. Šimon Kadlic 

Zdržal sa: 0 

 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 29.02.2016 

Na minulom zasadnutí OZ boli zodpovedané všetky otázky. 
 

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016 dostali poslanci OZ v materiáli. Plán kontrolnej 
činnosti tvorí prílohu zápisnice. 
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U z n e s e n i e  č .  2 4 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Peter Holúbek 

 

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 

Starostka obce oboznámila prítomných so správou nezávislého audítora za rok 2015, táto správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Bc. Holúbek sa informoval, či v správe audítora je zohľadnená len správnosť účtovania alebo aj 
oprávnenosť nákladov. Starostka uviedla, že audítor si berie všetky doklady, ktoré sú k dispozícií – 

VZN, smernice, vnútorné predpisy, účtovné doklady a námatkovo kontroluje, zaoberá sa celou 

oblasťou.  
 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

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

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 7 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Peter Holúbek 
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6. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2015 

Bc. Mária Macejková, účtovníčka obce oboznámila prítomnách so Záverečným účtom, ktorý bol 
vyvesený na úradnej tabuli obce aj na elektronickej úradnej tabuli. Záverečný účet je zverejnený na 
webovej stránke obce v sekcii „Dokumenty“. 

Bc. Šimon Kadlic sa pýtal účtovníčky ako sú klasifikované výdaje, ktoré boli použité na zaplatenie 

faktúr na rekonštrukciu telocvične. Účtovníčka uviedla, že tieto výdavky sú zahrnuté v kapitole 

školstvo, na položke údržba a takisto sa k tomu schvaľovala zmena rozpočtu. 
Bc. Holúbek uviedol, že Záverečný účet obce finančná komisia prejednávala na komisii. 

Mgr. Jozef Baláž porovnal rozpočet obce 2015, čerpanie rozpočtu a rozpočet 2016, uviedol, že 
podhodnocujeme príjmy. Ďalej uviedol, že nie je rozumné, aby sme celý prebytok dali do rezervného 
fondu, nakoľko ten sa môže použiť len na kapitálový výdavok, vyrovnanie schodku na konci roka 

a na havárie. Mgr. Baláž navrhol vytvoriť nový fond opráv a údržby, do ktorého sa dá prebytok a do 

rezervného fondu dať povinných 10% z prebytku a zvyšok zostane v novom fonde, čo predstavuje 
sumu okolo 23 703,- €. Hovoril o tom, že táto suma sa môže použiť na bežné opravy, napr. zakúpenie 
okien na zdravotnom stredisku, čím by sa predišlo zmenám rozpočtu.  

Účtovníčka obce do budúceho zasadnutia OZ pripraví zmenu rozpočtu, v časti príjmy. Ozrejmila, 
že fond opráv a údržby sa netvorí z prebytku hospodárenia, tento fond sa týka bytov postavených zo 
ŠFRB, kde je vyhláškou presne stanovená výška, ktorá sa do tohto fondu odvádza. Tento fond sa 
tvorí z nájmu nájomníkov. Uviedla, že pokiaľ sa poslanci OZ rozhodnú vytvoriť nový fond opráv 
a údržby tvorený z prebytku, tak finančné prostriedky z tohto fondu môžu  byť použité len  na 
kapitálové výdavky. Čerpanie z tohto fondu opráv a údržby musí byť podmienené uznesením OZ. 

Bc. Macejková ďalej ozrejmila, že ak by poslanci OZ schválili Záverečný účet obce s výhradami, tak 
ešte na tomto zasadnutí OZ musia poslanci prijať opatrenia. 

Starostka obce uviedla, že poslanci OZ správu kontrolóra k Záverečnému účtu obdržali a s touto 

správou sa oboznámili. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015 tvorí 
prílohu zápisnice. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure   
s c h v a ľ u j e   

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

b) použitie prebytku v sume 21 093,99 €, 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 10% 
a na tvorbu fondu opráv a údržby vo výške 90%. Zostatok finančných operácií v sume 

5 303,45 € navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu. 
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 

2015. 
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Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. Prerokovanie platu starostky obce 

Starostka obce prítomných oboznámila so schváleným zákonom NR SR, v ktorom sa mení 
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest. Uviedla, že nová právna úprava zrovnoprávňuje postavenie starostu obce 
s ostatnými zamestnancami obce v pracovnom pomere v nárokoch na dovolenku, stravovanie 
a sociálny fond. Starosta obce sa považuje za zamestnanca v pracovnom pomere na účely tvorby 
a použitia sociálneho fondu a zabezpečovania stravovania a prispievanie na stravovanie. Pokiaľ ide 
o plat starostu obce, od 1.1.2016 dochádza k takýmto zmenám: v § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. sa 
vypúšťajú odseky 4 a 9.  

Vypúšťajú sa teda: 
· § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z., ktorý znie: „Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne 

raz ročne prerokuje.“ 

· § 4 ods. 9 zákona č. 253/1994 Z. z., ktorý znie: „Plat starostu odsúhlasený obecným 

zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.“ 

Predseda finančno-rozpočtovej komisie, Bc. Holúbek uviedol, že na zasadnutí komisie 
prerokovávali plat starostu. Starostka obce poskytla tejto komisii informácie o svojej práci, ktoré 

tvoria prílohu tejto zápisnice. Bc. Holúbek hovoril o výčitkách, ktoré sa prejednávali na komisii -  
týkali sa rekonštrukcie budovy pošty, odpadu na Tomkách, vedení obecných zastupiteľstiev, 

parkoviska pri ZŠ, posilňovne v budove KD, komunikácie so stavebnou komisiou (napr. bol 
spomenutý odpredaj žumpy firme Izostav), informovanie poslancov OZ (čo sa deje v obci, aké práce 
v obci prebiehajú), bytu na zdravotnom stredisku, detského ihriska pri kultúrnom dome, pozemku 

pod hydroglóbusom, sumy za právne služby. 
Bc. Holúbek ako predseda finančnej komisie navrhuje ponechať starostke pôvodný plat so 

zvýšením o 20 %. 

Starostka obce uviedla, že čo sa týka parkoviska a opravy školskej bytovky, tak bolo určené, že 
opravy sa budú realizovať cez veľké prázdniny; o stave budovy pošty starostka vždy informovala 
o stave a o záujemcoch o prácu opravy. Ďalej starostka uviedla, že na každom zasadnutí OZ 
informuje o vykonaných  prácach a o tom čo sa deje v obci od predchádzajúceho zasadnutia OZ, 

taktiež hovorila o tom, že ponuky na opravu posilňovne prevyšujú náklady, spomenula, že poslanci 
by mali zvážiť, ktoré práce by sa mohli vypustiť a ktoré vykonať. Starostka informovala, že obec 
dostala 2000,- € vrátených za predchádzajúce ihrisko. Tieto financie sa použili na kúpu nového 
detského ihriska, ktoré je umiestnené pri kultúrnom dome. Ďalej starostka hovorila o tom, že 3000,- 
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€ z kapitálových prostriedkov musela obec vyčleniť na 20%-nú spoluúčasť na kamerový systém, na 
ktorý obec žiadala dotáciu ešte v roku 2015. T.č. sa kamerový systém už montuje. 

Bc. Šimon Kadlic nadviazal na komentár Bc. Holúbka a uviedol, že základné veci ako sú 
komunikácia a spôsob predávanie informácií sú už niekoľko rokov problémom. Hovoril o tom, že 
najväčšími povinnosťami starostu okrem reprezentovania obce je čo najefektívnejšie napĺňanie 
rozpočtu a plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, nakoľko obecné zastupiteľstvo je výkonný 
orgán, ktorý tvorí rozpočet a obec na čele so starostom má uznesenia realizovať. Ďalej spomenul, že 
v týchto dvoch úlohách starostka obce zlyháva a často sa vyskytujú problémy. Hovoril napr. o tom, 

že p. Roman Pavlík ponúkol obci odkúpiť pozemok pod hydroglóbusom za 1,- €, no faktúra za právne 
služby, ktorá sa zaoberala  konzultáciou k pozemku pod hydroglóbusom je vo výške 660,- €.  

Mgr. Jozef Baláž hovoril o tom, že plat starostky obce sa odvíja od priemernej mzdy minulého 
roku a poslanci OZ schvaľujú plat starostky od januára tohto roku. Navrhol, či by plat starostky obce 
na nasledujúci rok nemohli schvaľovať v decembri, nakoľko teraz po vypočutí odvedených prác pani 
starostky nie je jasné, kedy sa práce robili. Starostka uviedla, že vždy sa schvaľuje plat starostovi po 
voľbách na prvom zasadnutí OZ, teraz je poslednýkrát, kedy sa plat starostu prehodnocuje do 30.06.. 

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Borskom Svätom Jure na základe ustanovení § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a § 11 
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.: 

berie na vedomie, 

že na základe uznesenia č. 25/2015 zo dňa 22.06.2015 bol plat starostky obce doposiaľ stanovený 
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 20%, pričom 
na základe § 3 ods.1 cit. zákona starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci 
kalendárny rok,  
určuje, 

podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.6.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu 
starostky Mgr. Anny Kratochvílovej o 20 %. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta 

Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Bc. Šimon Kadlic 
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8. Pošta 

 

Mgr. Alena Hrnková - vysporiadanie pozemku 

Starostka obce prečítala žiadosť Mgr. Hrnkovej o vysporiadanie pozemku. Starostka uviedla, že Mgr. 
Hrnková sa prikláňa k takému riešeniu, aby prístup k jej chate bol vysporiadaný prenájmom. 
Starostka obce navrhla cenu za prenájom 1,- €/m2/rok. Bc. Holúbek uviedol, že cena je vhodná 
a podotkol, že prenájom sa určí na obdobie a je potrebné vytvoriť Všeobecne záväzné nariadenie obce 
k cenám na prenájom v rekreačnej oblasti. 
 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  

 

s c h v a ľ u j e  

 

prenájom pozemku, parc.č. 4462/48 a z nej odčlenenú výmeru 137 m2, ktorá slúži ako prístupová 
cesta k chate súp. číslo 886 pani Aleny Hrnkovej, za cenu 1,- €/m2/1rok. 

Prenájom nehnuteľnosti je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších  predpisov § 9a, ods. 
9, písm. c.  

Zároveň poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Valéria Obermajerová - žiadosť o odpredaj pozemku,  

JUDr. Peter Schmidl a Anna Schmidlová - žiadosť o prenájom pozemku 

Starostka obce uviedla, že týmto žiadateľom sa napíše list s informáciou, že obec pripravuje 
podmienky a pravidlá pre nakladanie s priľahlými pozemkami v lokalite Tomky. 

 

 

Mária Uhrová - ponuka na odpredaj pozemku 

Starostka informovala, že túto žiadosť p. Uhrovej obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
Bc. Holúbek hovoril o tom, že o odkúpenie parcely, ktorú ponúka p. Uhrová by obec mala záujem, 
s tým, že treba ešte odkonzultovať cenu. Starostka uviedla, že s p. Uhrovou telefonovala a p. Uhrová 
si je vedomá, že táto ponuka sa bude riešiť až po zapísaní nového stavu, a je potrebná aj zmena 
územného plánu obce. 
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Starostka obce informovala, že Mgr. Juraj Smolár vypracoval Smernicu o používaní obecného 
kamerového systému č.2/2016, ktorú poslancom OZ aj rozposlal.  
 

U z n e s e n i e  č .  2 9 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure   

 

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

 

Smernicu o používaní obecného kamerového systému č.2/2016. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

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

Za: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Poslanci sa dohodli na termíne pracovnej porady ohľadom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

o prevode vlastníctva nehnuteľností, ktorej sa zúčastní aj p. Roman Pavlík. Termín pracovnej porady 
je 05.07.2016 o 17:00 hod.  

 

 

Starostka obce informovala: 

- o zmene systému triedeného odpadu. Triedený odpad sa bude zbierať do plastových vriec, ktoré 
občania obdržia od firmy ENVI-PAK. Vrecia sa vyložia v deň zberu, ktorý bude vopred 

oznámený, pred dom. Spoločnosť odvezie odpad a dá ďalšie vrecia do domácností. Táto zmena 
sa týka PET fliaš a papiera, zber skla zostáva nezmenený. 

- pravdepodobne koncom roka 2016 si obce budú musieť zase vypracovať nové Programy 
odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020. Štátny program odpadového hospodárstva bol 
schválený už minulý rok, momentálne prebieha príprava a schvaľovací proces na úrovni 
krajských Programov odpadového hospodárstva. Následne budú musieť obce schváliť aj svoj 
Program odpadového hospodárstva do 4 mesiacov. Zákon ustanovil, že  Program odpadového 
hospodárstva obce budú musieť vypracovať tie, ktoré produkujú viac ako 350 ton komunálnych 
a drobných stavebných odpadov, alebo obec nad 1000 obyvateľov. Následne bude obec povinná 
požiadať Okresný úrad o posúdenie Programu odpadového hospodárstva. Obec tento program 

musí vyvesiť na 30 dní na webovú stránku obce. Okresný úrad vydá len výsledok posúdenia. 

- Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu od 15.06. do 01.08., kde sa môže žiadať 
o likvidáciu skládok odpadov. 
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- v nedeľu, 05.06.2016 kultúrna komisia s obecným úradom zorganizovala Deň detí so súťažami, 
atrakciami, zvieratami. Srdečná vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli k priebehu akcie 

a organizátorom. 

- 07.06.2016 boli zo zberného dvora odvezené všetky pneumatiky, za pomoci firmy Kratochvíl. 
Pneumatiky sa na zberné miesto už odkladať nemôžu. 

- v nedeľu, 12.06.2016 sme vymenili poškodený kábel k ponorke v studni v školskom areáli. 

- 19.06.2016 detský folklórny súbor Juránek vystupoval na Kultúrnych slávnostiach v Šaštíne na 
Gazárke. 

- T.č. už obec začína s prípravami na Beh Jurským parkom, ktorý sa uskutoční 16.07.2016. Obec 
požiadala o zvláštne užívanie ciest, zabezpečila poháre, zháňajú sa sponzori. 

- vŕba pri bývalej materskej škole neohrozuje majetok ani život ľudí, tak do jesene zostane na 

mieste.  

- na autobusovej zastávke pri pošte doplníme chýbajúcu časť, dali sme vypracovať cenovú ponuku. 

- poškodený odpadový kôš pri pošte sa vymení až po sfunkčnení kamerového systému. 
- starostka obce oslovila viacero firiem zaoberajúcich sa umiestňovaním solárnych panelov. 

Momentálne nie sú žiadne dotácie na umiestnenie solárnych elektrární. Na budúci týždeň 
Envirofond zverejní špecifikáciu na podporu činnosti na rok 2017, kde sa dozvieme, či bude 
podporovaná aj táto oblasť. Starostka poslancom predložila stanovisko Slovenskej energetickej 

a inovačnej agentúry, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Z fondu na odstavenie Jaslovských Bohuníc 
obec dostala 170 tis. €, bez spoluúčasti, ale kultúrny dom sa musel na 7 rokov založiť v prospech 

Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry. Starostka uviedla, že k tejto téme by poslanci mali 
mať poradu, na ktorú je ochotný prísť pán Kocmunda z firmy EU-POWER, ktorá sa špecializuje 
na fotovoltaiku a solárne systémy. 
 

 

9. Diskusia 

- Bc. Peter Holúbek upozornil na umiestnenie kontajnera na šatstvo pri predajni potravín pri 
fontáne – stojí tesne pri prechode pre chodcov. Taktiež hovoril o kanalizačnom poklope pri 
Domove sociálnych služieb, ktorý je nevhodne umiestnený. Starostka uviedla, že oprava 
poklopu sa bude riešiť pri budovaní parkoviska pri škole. Bc. Holúbek sa informoval o stave 

zberného dvora – či bol podaný projekt ohľadom zberného dvora. Starostka poznamenala, že 
komunikuje so spracovateľom výzvy ohľadom zberových dvorov, ak sa dozvie niečo nové, 
poslancov bude informovať. Ďalej hovorila o tom, že dve výzvy a to výzva na materské školy 
a výzva na kanalizácie boli úplne zrušené, nakoľko vo výzvach boli problémy so zákonmi.. 
Bc. Holúbek sa ďalej informoval v akom stave sú pozemky pri ihrisku a pri tehelni. Starostka 

uviedla, že čo sa týka pozemkov pri ihrisku, tak sa momentálne robia projektové 
dokumentácie, budúci týždeň sa ide do terénu a bude sa vytyčovať vedenie sietí. Čo sa týka 
pozemkov pri tehelni, tak obec napísala list na Obvodný banský úrad, v ktorom žiada buď 
súhlas s výstavbou rodinných domov alebo o zmenšenie dobývacieho priestoru, momentálne 
sa čaká na odpoveď.  
 

- Bc. Šimon Kadlic sa informoval ohľadom veľkosti parciel na stavbu rodinných domov pri 
ihrisku, uviedol, že niektoré parcely sú svojou rozlohou príliš malé. Pýtal sa, či je možné túto 
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rozlohu ešte zmeniť. Starostka odpovedala, že to možné je, musí sa dať vypracovať nový 
geometrický plán, ale zmenší sa počet parciel. 
 

- Bc. Holúbek uviedol, že bol požiadaný členkou farskej rady aby informoval o vybudovaní 
šatne v dome smútku. Starostka uviedla, že boli avizované aj výzvy na rekonštrukcie domov 
smútku, no zatiaľ takáto výzva nevyšla. Hovorila o tom, že by sa ešte mohlo ísť cez 
Envirofond, ale to sa týka energetickej efektívnosti, čiže zateplenia, výmena okien, také 
stavebné úpravy aké chcel pán farár sa cez Envirofond robiť nedajú. Starostka uviedla, že 
nakoľko prístavba k domu smútku je ťažko riešiteľná,  p.fárarovi bola ponúknutá garáž, ktorú 
by mohol využívať na prezliekanie a odkladanie si vecí, alebo nejakú miestnosť postaviť 
vedľa.  
Ďalej Bc. Holúbek uviedol, že obyvatelia osady Húšky požadovali pristavenie kontajnera na 

nadrozmerný odpad. Starostka uviedla, že obyvatelia osady Húšky môžu odpad umiestňovať 
na zberové miesto. Poznamenala, že ak sa pristaví kontajner, tak bude naplnený hocijakým 
odpadom, ktorý obec bude musieť odviesť do Zohoru spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO 

a jeden kontajner bude málo, takisto sa potom bude musieť pristaviť kontajner na osadu Dolné 
Valy. Občania z osady Tomky odpad odvážajú na zberové miesto. 
Bc. Holúbek sa informoval na autobusové spojenia smerom na železničnú stanicu do Sekúl. 

Starostka uviedla, že vždy na 3 mesiace sa zmluva predlžuje, do 30.06.2016 mala obec dohodu 
so spoločnosťou ARRIVA Trnava, nakoľko obec na spoj dopláca, tak problém nebol. 
Starostka požiadala poslancov obecného zastupiteľstva o vyjadrenie, či spoj ponechať aj cez 
prázdniny alebo sa bude pokračovať až po prázdninách. Pani Marta Hromkovičová sa pýtala 
koľko obec dopláca. Starostka uviedla, že obec dopláca okolo 100,- € mesačne. Poslanci OZ 
sa dohodli, že premávku tohto spoja ponechajú aj cez prázdniny. 
Bc. Peter Holúbek upozornil na výzvu od spoločnosti SPP „Nemaj založené ruky“. 

 

- Bc. Šimon Kadlic oslovil obecný úrad, či by bolo možné pripraviť materiály pre poslancov, 
ktoré by umožnili vytvoriť zásady hospodárenia. Účtovníčka obce, Bc. Macejková uviedla, 
že do konca roka je potrebné vypracovať nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, 

takže s materiálmi potrebnými k vypracovaniu týchto zásad budú poslanci oboznámení 
a materiály obdržia. 
Bc. Kadlic sa dopytoval, koľko finančných prostriedkov bolo investovaných do chatovej 
oblasti za posledných 5 rokov, koľko finančných prostriedkov sa z chatovej oblasti prijalo -

za odpad, za predaj pozemkov. Bc. Macejková uviedla, že pozemky sa predávajú len 
v chatovej oblasti, takže príjem z predaja pozemkov za posledných 5 rokov je príjem z predaja 

pozemkov práve v rekreačnej oblasti, to isté platí aj u prenájmu pozemkov. Čo sa týka príjmu 
z odpadu a dane, to treba pracne narátať na súpisné čísla chát, pretože program neponúka 
možnosť vyselektovať súpisné čísla. Bc. Kadlic poznamenal, že takýto materiál by bol pre 
poslancov OZ potrebný, nakoľko je veľký záujem o prehľad takýchto financií. 
 

- Mgr. Juraj Smolár požiadal starostku obce, aby občanov informovala o zbere jedlých tukov. 
Starostka uviedla, že v novinách bude pre občanov leták k zbere jedlých tukov. Obec s firmou 

Ladisco uzatvorila zmluvu, na základe ktorej je možnosť tieto tuky dávať do PET fliaš, ktoré 
sa budú odovzdávať na zberné miesto do nádoby na to určenej. Mgr. Smolár sa informoval, 
či obec za takýto zber dostane nejaké financie. Starostka ozrejmila, že obec dostane určité 
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financie, ale veľká čiastka to nebude. Taktiež ozrejmila, že bielu techniku sme odovzdávali 
spoločnostiam KOL-EKO a Recycling. Teraz sa čaká, kedy spoločnosti dostanú certifikát 
potrebný na zber, aby si obec mohla vybrať jednu spoločnosť, s ktorou zmluvu uzatvorí.  Pani 
Marta Hromkovičová sa informovala, či firmy tento druh odpadu vykupujú. Starostka 
ozrejmila, že obec vlastne takýto druh odpadu ako chladničky, monitory, televízory predáva, 
cena je 0,033 € za tonu. Takýto výkup sa realizuje približne raz za štvrť roka. Starostka ďalej 
informovala prítomných o zbierke šatstva pre Diakoniu Broumov, ktorá sa realizuje počas 
mesiaca júl. 

 

- Ing. Katarína Vlková podotkla, že by bolo dobré, keby sa informácia o premávaní 
autobusového spoju zo železničnej stanice Sekule do obce Borský Svätý Jur cez letné 
prázdniny vyhlásila v miestnom rozhlase a uverejnila na webovej stránke obce. 
 

- Ing. Mária Kratochvílová hovorila o predvolaní na kriminálnu políciu vo veci trestného činu 
ohovárania a osočovania, ktoré podali poslanci obecného zastupiteľstva, a to Šimon Kadlic, 
Peter Holúbek, Juraj Smolár, Jozef Baláž a Branislav Baláž. Starostka upozornila, že takéto 
informácie nie sú pre zasadnutie obecného zastupiteľstva podstatné. Ing. Kratochvílová 
pokračovala a hovorila o tom, že na vyšetrovaní jej bolo povedané, že sa trestného činu 
nedopustila a ako občan má právo povedať poslancovi aby skončil s poslaneckým mandátom. 
Toto odporúčanie adresovala Petrovi Holúbkovi, Šimonovi Kadlicovi, Jozefovi Balážovi, 
Branislavovi Balážovi a Jurajovi Smolárovi, týchto poslancov nazvala ako „organizovanú 
skupinu fungujúceho Jura“. 
Ing. Kratochvílová vyzvala hlavnú kontrolórku obce, aby oslovila prokuratúru a kriminálnu 
políciu s tým, aby vypracovali znalecký posudok a zistili cenu strechy na bytovke, parkoviska 

pred Večierkou, oplotenia zdravotného strediska, oplotenia školy. Ďalej Ing. Kratochvílová 
nezmyselne odporučila hlavnej kontrolórke a kriminálnej polícii návštevu obce Plavecké 
Podhradie súp. č. 63. Nakoľko v rokovacom poriadku § 7 ods. 17 je časový limit na 
prednesenie pripomienky alebo dopytu občana 5 minút a Ing. Kratochvílová hovorila bez 
prerušenia viacej ako 5 minút starostka jej slovo zobrala. 

 

- Pani Marta Hromkovičová sa informovala ohľadom detského ihriska, ktoré bolo demontované 
pri stavaní bytovky pri kultúrnom dome a bolo sľúbené na osadu Tomky. Starostka uviedla, 
že ihrisko nebolo v dobrom stave a po demontáži sa už nedalo znovu použiť. Pani 
Hromkovičová sa dotazovala, či starostka o tomto stave ihriska nevedela, keď prisľúbila, že 
sa premiestni na Tomky. Starostka uviedla, že ihrisko videla natreté a myslela si, že bude 
vhodné, no po zistení, že ihrisko sa musí skrátiť a drevo je už odhnité, tak by neplnilo účel. 
Ďalej uviedla, že plastová šmýkačka z ihriska zostala, poznamenala, že ihrisko už malo 10 
rokov. Pani Hromkovičová sa taktiež zaujímala o ihrisko, ktoré donedávna stálo pri kultúrnom 
dome – či ihrisko malo certifikát.  Starostka informovala, že Štátna obchodná inšpekcia 

neodporúča ihrisko znovu osadiť, certifikát ihrisko malo, ale nie na verejné priestranstvá. Pani 
Hromkovičová uviedla, že podľa jej názoru sa minulo veľa peňazí na detské ihriská, dokonca 
i najnovší komponent, ktorý je umiestnený pri kultúrnom dome a  stál 2 200,-€ je zbytočne 
predražený. Starostka uviedla, že sú rôzne firmy, ktoré sa špecializujú na výrobu detských 
ihrísk, aktuálne detské ihrisko má certifikát a existujú ihriská aj drahšie.  
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Nakoľko Ing. Mária Kratochvílová hovorila bez pridelenia slova, skákala do reči poslancom 

obecného zastupiteľstva, bola vyhlásená 10 minútová prestávka.  
 

- Po prestávke Bc. Šimon Kadlic predniesol požiadavku, aby poslancom OZ bolo zaslané 
stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde neodporúča detské ihrisko na verejné 
používanie. Bc. Kadlic ďalej hovoril o tom, že spracoval materiál ohľadom detského ihriska 

a podal podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá odpovedala tohto roku v apríli so 
slovami, že „na základe šetrenia miestne príslušnými inšpektorátmi zistili, že sa nejedná 

o zariadenie detského ihriska podľa nariadenia vlády a záverom  je, že sa štatutárny orgán 

tej firmy zaujal postoj, že budú refundovať finančnú čiastku 2 000,- €“ Poznamenal, že 2000,- 
€ bolo vrátených v marci tohto roku. Hovoril o tom, že chce poukázať na to, že ak sa niekomu 
nejaké veci nepáčia, môžu bojovať a nemusia byť ani poslanec, ani starosta. 

 

- Ing. Katarína Vlková sa informovala, či sa plánuje detské ihrisko pri kultúrnom dome 
rozširovať. Starostka uviedla, že rozšírenie ihriska by sa muselo riešiť zmenou rozpočtu 
a uviedla, že dodacia doba detského ihriska je približne 2 mesiace. Taktiež hovorila, že je 
vecou jednania aby obec vrátila pôvodné ihrisko a požiadala o vrátenie ďalších 2 000,- €. Pani 
Marta Hromkovičová poprosila starostku, aby do budúcnosti dobre zvážila výber hracích 
prvkov na detské ihrisko. 
 

- Bc. Šimon Kadlic hovoril o tom, že rozpočet v položke detské ihrisko sa znižoval a dotazoval 

sa z čoho sa čerpali finančné prostriedky na kúpu nového detského ihriska. Starostka uviedla, 
že toto detské ihrisko sa zakúpilo z vrátených 2000,- €. Účtovníčka obce uviedla, že sa bude 
musieť urobiť zmena rozpočtu na príjem-vratku a na výdaj. 
 

- Róbert Studenič sa pýtal, či obec môže poskytnúť smetný kôš k basketbalovému ihrisku. 
Starostka obce uviedla, že k basketbalovému ihrisku sa umiestni plastové vrece na obruči. 

 

- Ing. Mária Kratochvílová hovorila o tom, že starostke obce poslala fotografie s odpadom, 

ktorý  podľa nej ,na Tomkoch zanechali pracovníci obce. Starostka uviedla, že tento odpad 
pracovníci obce na Tomkoch určite nezanechali.  
 

- Mgr. Jozef Baláž odpovedal Ing. Márii Kratochvílovej ohľadom strechy na bytovke. 
Upozornil na to, že bytovka je vo vlastníctve obce a všetky vykonané práce sa realizovali 
z rozpočtu obce, nie z rozpočtu školy, čo je protizákonné. Všetky práce, ktoré sa robia v škole, 
napr. pergola, plot, rekonštrukcia telocvične sa robia z grantov alebo z rozpočtu obce. 
Starostka ozrejmila, že na všetky práce boli realizované výberové konania. 
 

- Pán Martin Mračna reagoval na vystúpenie poslanca Bc. Kadlica ohľadom právnických 
služieb a uviedol, že situácia, ktorá bola za bývalého režimu je iná ako teraz. Vtedy družstvo 
zcelilo pozemky, obrábalo ich a postavilo si stavby bez dovolenia vlastníkov pozemkov – 

teraz napr. ako hydroglóbus, s ktorým je teraz problém. Ak chceme tento problém vyriešiť, 
tak v dnešnej dobe je potrebné využitie právnych služieb.  
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Ďalej pán Mračna hovoril o tom, že mu prišlo pozvanie na kriminálnu políciu, kde je uvedené 
aby sa dostavil z dôvodu podozrenia prečinu ohovárania. Oslovil poslancov, ktorí podnet 

podali, aby k tomuto podali vysvetlenie.  

Slovo si ako prvý zobral Bc. Šimon Kadlic, ktorý nadviazal na využívanie právnych služieb 
a spýtal sa ,či ku kúpe pozemku obec potrebuje právnika. Ďalej pokračoval, že ak je pán 
Mračna podozrivý z ohovárania, tak sa musí dostaviť na výpoveď, ozrejmil, že podpisoval 
ohlásenie na prokuratúru a až prokuratúra rozhodla predvolať pána Mračnu. 
Bc. Holúbek prečítal podanie na prokuratúru: „podstatou obvinenia a útoku na naše osoby 

mala byť skutočnosť, že sme údajne chceli predať vodojem-hydroglóbus, z ktorého je 

zásobované vodou škola, futbalové ihrisko, cintorín a prevádzky bývalého JRD. Uvedená 

skutočnosť sa však vôbec nezakladá na pravde a je absurdná. Celá uvedená vec bola 

vykonštruovaná voči našim osobám z dôvodu diskreditácie a zneváženia dobrého mena. Na 

uvedenej veci sa okrem Alojza Kratochvíla podieľali aj jeho sestra Ing. Mária Kratochvílová 

a bývalý poslanec a zástupca starostky Martin Mračna.“ 

Ing. Mária Kratochvílová uviedla, že k problematike vodojemu sa vôbec nevyjadrovala.  
Bc. Holúbek poznamenal, že vyjadriť sa môžu na predvolaní, kde je k dispozícii aj zvukový 
záznam. 
Pán Mračna ešte poznamenal, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva povedal len toľko, že 
na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a z toho dôvodu by mal byť záujem obce 
a poslancov, aby pozemok pod hydroglóbusom patril obci.  
 

- Ing. Mária Kratochvílová sa pýtala Bc. Holúbka, čo spravil ako poslanec pre občanov za rok 
2015. Uviedla, že sa zdvihli poplatky za prenájom hrobového miesta. Bc. Holúbek uviedol, 
že finančná komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo 
schválilo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 
poriadok pohrebiska obce Borský Svätý Jur. 
 

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

 

 

 

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

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                starostka obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Mária Hromkovičová     ............................................... 

 

 

Mgr. Branislav Baláž    ...............................................  







 

 

 

Prílohy 



 

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

 

 

  Por.�. mat.: 35d/2014-HK 

 

Návrh  P  l á n u  kontrolnej  !innosti  na  II. polrok 2016 

schválený uznesením OZ !. 24/2016  z  29.06.2016 

 

V súlade s príslu�nými ustanoveniami zákona !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor�ích 
predpisov, so zákonom !. 357/2015 Z.z. o finan!nej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov bude !innos" hlavnej kontrolórky  
zameraná na výkon !inností: 
 

A. KONTROLNÁ �INNOS�: 

 

1. Kontrola hospodárenia v �kolských rozpo!tových zariadeniach v zria"ovate#skej 
pôsobnosti obce  (§18d  ods.2 písm.d) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) -   

Základná �kola s materskou �kolou, Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur 
2. Kontrola na úseku odpadového hospodárstva (kontrola na základe podnetu poslancov OZ) 

� pokra!ovanie.  
- kontrola fakturácie v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho 

odpadu;  

- kontrola na úseku miestnych poplatkov za komunálny odpad; 
 

B. PRAVIDELNÉ �INNOSTI: 

 

3. Správa o kontrolnej !innosti za rok 2016 

4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpo!tu na r. 2017 

5. Ú!as" na obecných zastupite#stvách 

 
 

C.  INÉ �INNOSTI: 
 

a) vzdelávanie, ú as!"na"odborných"seminároch"� Konferencia ZHK-Podbanské"11/2016 

b) spolupráca"s inými"(�tátnymi"a"samosprávnymi)"kontrolnými"orgánmi"� konzultácie,"príprava"

k výkonu"kontrolnej"akcie,"zjednocovanie"metodických"postupov"výkonu"kontroly"v�eobecne 

a v konkrétnych"prípadoch, 

c) ú as!"na"poradách"a seminároch"organizovaných"Zdru�ením"hlavných"kontrolórov"SR, 
 

 

Celkový po�et kontrol a ich �asový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a 

záva�nosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od �iastkového úväzku  na výkon kontroly 

v obci. 

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej èinnosti mo�no predlo�i� písomne na Obecný úrad   príp. 
elektronicky: Mgr. Iveta Balejèiková,   
email:   hlavnakontrolorka@gmail.com    v   termíne  do  10.6. 2016.     

 

 

Zverejnené"na"úradnej"tabuli"od""01.06.2016 do  29.06.2016  
SPRACOVALA  A PREDKLADÁ 1.6.2016: MGR. IVETA BALEJ�IKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 
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OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

 

 
Por.è.mat.: 38/2016/HK 

Materiál na rokovanie 

obecného zastupite¾stva dòa 29.6.2016 
               Bod è.................... 

 

 

Stanovisko k Návrhu závere!ného ú!tu  obce Borský Svätý Jur  
za rok 2015 

 

MATERIÁL OBSAHUJE: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Stanovisko miestneho kontrolóra 
k Návrhu závereèného úètu za rok 2015 

______________________________ 

 

 

 Dôvodová správa 

V zmysle  ustanovení §18f ods.1, písm. c), zákona SNR è.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskor�ích zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupite¾stvu �Stanovisko k návrhu  
závereèného úètu za rok 2015�. 

Predkladám ho na rokovanie obecného zastupite¾stva, ktoré bude konané dòa 29.6. 2016. 

 

Uznesenie:  

Obecné zastupite¾stvo po  b e r i e  n a  v e d o m i e  predlo�ené Stanovisko k Návrhu závereèného 
úètu   obce Borský Svätý Júr   za rok 2015. 

 

Vypracovala a predkladá: Mgr. Iveta Balej!íková  
       Hlavný  kontrolór obce 

 

 

S T A N O V I S K O 

K NÁVRHU ZÁVERE�NÉMU Ú�TU OBCE  

ZA ROK 2015 
 

V zmysle zákona è.583/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskor�ích predpisov závereèný úèet obce vyjadruje výsledky rozpoètového hospodárenia, vrátane 
výsledkov hospodárenia peòa�ných fondov. 
 

Stanovisko k závereènému úètu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie 
ekonomických a finanèných javov, procesov a èinností súvisiace s dodr�iavaním základných 
právnych noriem pod¾a zákona è.431/2002 Z.z. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov, zákona 
è.583/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor�ích predpisov. 
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A. SPRACOVANIE ZÁVERE�NÉHO Ú�TU 

 

1. Nále�itosti návrhu závere!ného ú!tu obce za rok 2015 a jeho súhrnná charakteristika 

 

Návrh závereèného úètu pod¾a §16 ods.5 zákona è.583/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení má obsahova� údaje: 

- údaje o plnení rozpoètu v èlenení na be�ný rozpoèet, kapitálový rozpoèet a finanèné operácie 
v súlade s rozpoètovou klasifikáciou, 

- údaje o plnení programového úètu � obec upustila od zostavovania programového rozpoètu 

- bilanciu aktív a pasív ( stav majetku, poh¾adávok a záväzkov), 
- preh¾ad o stave a vývoji dlhu, 
- údaje o hospodárení rozpoètových príspevkových organizácií v zriaïovate¾skej pôsobnosti 

obce. 

- Funkèná klasifikácia sa pou�ije v zmysle vyhlá�ky �tatistického úradu Slovenskej republiky 

è. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva �tatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. 
Výdavky na roky 2015 a� 2017 sa rozpí�u do najni��ej úrovne funkènej klasifikácie. 
 

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu závereèného úètu za rok 2015 

boli: 

- úètovné finanèné výkazy � FIN 1-12 o príjmoch a výdajoch,   
- návrh Závereèného úètu za rok 2015, 

- súvaha k 31.12.2015; 

- poznámky k závereènému úètu za r. 2015; 

- výkaz ziskov a strát, 
- správa audítora. 

 

Rozpo!et  obce na rok 2015 bol schválený uzn. è. 4/2015 zo dòa 9.2.2015,v ktorom predstavovali 

celkové schválené rozpoètované príjmy obce 1 258 258,- � s  rozpoètovými organizáciami (ïalej 
len �RO�). Výdavky predstavovali sumu 1 005 322,- �, vrátane RO.  

Finanèné hospodárenie obce v roku 2015 sa riadilo 3 zmenami rozpoètu (§ 14 zákona è. 583/2004 
Z.z.),  ktoré boli schválené uznesením obecného zastupite¾stva, tak ako je uvedené v zverejnenom 

závereènom úète st. 3. 

 

2.  Rozbor plnenia príjmov  a výdavkov za rok 2015  

Celkový rozpo!et vrátane finan!ných operácií (tab.!. 1) je prebytkový o  + 57 209 � bez 

odpo!ítania nevy!erpaných finan!ných prostriedkov. 

 Celkové príjmy rozpoètu obce na rok 2015  boli plánované  vo vý�ke 1 258 258 �. Skutoèné 
príjmy boli v objeme 1 120 129 �, po zaokrúhlení. Oproti koncu roka 2014 boli príjmy vy��ie 
o 148 608 �, èo bolo spôsobené najmä zvý�enými vlastnými príjmami a zvý�eným príjmom 
z grantov a transferov o 111 273 �. 
Celkové výdavky obce boli na úrovni 1 062 920 �, ktoré oproti  roku 2014 boli  vy��ie  o 120 355 

� vzh¾adom na zvý�ené výdavky najmä v be�nom rozpoète (tab.è.4).   

 
Tab.�.1 

Rozpo�et  spolu (B+K + FO) Skuto�nos� 
k 31.12.2013 

Skuto�nos� 
k 31.12.2014 

Skuto�nos� 
k 31.12.2015 

nárast/pokles 
k r. 2014 

príjmy 1 138 495 971 522 1 120 129 148 608 

výdavky 1 131 376 942 565 1 062 920 120 355 

VÝSLEDOK celkového rozpo�tového 
hospodárenia 

7 119 28 957 57 209   
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PRÍJMOVÁ A VÝDAVKOVÁ  !AS" BE�NÉHO ROZPO!TU (TAB.!.2):  

 

Be�né príjmy (tab.�.2 a 3) - v roku 2015 boli dosiahnuté be�né príjmy po zaokrúhlení vo vý�ke 

1 077 251 � (vrátane RO 9 394,- �), èo pre obec znamená po odpoèítaní príjmov RO, príjmy vo 
vý�ke 1 067 857 � zaokrúhlene, prièom be�né príjmy sa na celkových podie¾ali  96,17 %. 

V porovnaní s rokom 2014  boli be�né príjmy vy��ie o 166 374 �, z dôvodu ich vy��ieho prísunu pri 
niektorých be�ných daòových aj nedaòových príjmoch, a najmä v grantoch a transferoch, ako aj pri 

zvý�enom príjme z výnosov daní (viï. tab.è.3). Na druhej strane bol zaznamenaný aj pokles 
príjmov oproti koncu roka  2014 a to pri príjmoch za tovary a slu�by.  

 

           (Tab.è.2) 

Be�ný Rozpo�et Skuto�nos� 
k 31.12.2013 

Skuto�nos� 
k 31.12.2014 

Skuto�nos� 
k 31.12.2015 

nárast/pokles 
k r. 2014 

príjmy 861 413 910 878 1 077 251 166 373 

výdavky 786 806 838 205 997 438 159 233 

Be�ný rozpo�et (výsledok hospod. � prebytok) 74 607 72 673 79 813   

 

 

Vlastné prímy (tab.è.3) obce boli v èiastke 644 267 � zaokrúhlene, z toho: 

daòové príjmy boli na úrovni 502183 �, z èoho najvy��iu èiastku tvoria dane z príjmov 
z podielových daní na FO v sume 389 338 �, èo v porovnaní s koncom r. 2014 bolo viac o 46 395 �.  
nedaòové príjmy predstavovali èiastku 142 083 �, vrátane príjmov z RO, z èoho najväè�í príjem bol 
z príjmu z vlastníctva 98 012,- �, èo oproti roku 2014 predstavovalo  nepatrný pokles o 57 �. 

Najväè�í pokles nedaòových príjmov bol zaznamenaný v polo�ke 233 z príjmov z kapitálových 
príjmov kde bolo o 8 150 � men�í príjem ako tomu bolo v r. 2014.  

Be�né  príjmy RO boli v sume 9 395 � a boli výsledkom príjmu za prenájmu za telocvièòu ako aj z 

poplatkov od rodièov.  

Celkový preh¾ad plnenia príjmov pod¾a ekonomickej klasifikácie a v porovnaní k roku 2014 je 

uvedený v tab. è. 3. 
 

Be�né výdavky (tab.!.4) � boli na konci roka 2015 na  úrovni 997 438 �  po zaokrúhlené (vrátane 
RO), prièom výdavky obce boli 546 766 � a výdavky RO 450 672  �. Oproti koncu roka 2014  boli 

výdavky èerpané o 159 233 � viac.  

Výdavky pod¾a funkènej klasifikácie v zmysle Vyhlá�ky �tatistického úradu o èlenení výdavkov 
pod¾a takejto klasifikácie umo�òujú sledova� výdavky pod¾a úèelu t. z., do ktorej oblasti sú 
výdavky smerované. Závereèný úèet neuvádza v�etky názvoslovia správne a ani jeden èíselný kód 
prislúchajúci názvosloviu pod¾a ktorého sa majú výdavky èleni� v zmysle tejto klasifikácie (napr. 
ekonomická oblas� má kód 04, prièom táto sa èlení na ïal�ie pod kategórie,  �nakladanie 
s odpadom� má kód 05.1 prièom patrí do kategórie 05 � Ochrana �ivotného prostredia, kategóriu 
�Z� s M�� vyhlá�ka funkènej klasifikácie nepozná, prièom táto by mala by� správne oznaèená ako 
09 Vzdelávanie � so zaèlenením do kategórie 09.1.2.1 � primárne vzdelávanie s be�nou 
starostlivos�ou na I. stupni základných �kôl � roèníky 1.-4. a v kategórii 09.2.1.1 � vzdelávanie 
s be�nou starostlivos�ou II. stupeò Z�....atï) . Z toho dôvodu je mo�né zhodnoti� výdavky tak ako 

sú uvedené v závereènom úète, prièom ich pomenovanie a zaèlenenie nie je pri niektorých 
polo�kách správne v zmysle funkè. klasifikácie napr. Seniori, DFS Juránek, Atletický klub). 

Pod¾a názvov výdavkov uvádzaných  v ZÚ je mo�né kon�tatova�, �e najvy��ia suma i�la na 
výdavky verejnej správy v sume 222 797,59 �, potom na výdavky Z� s M� v èiastke 94 666,04 � 

a tretím najvy��ím výdavkov boli výdavky smerované do nakladania s odpadmi v sume 63 086,95 �.  
Odporú�anie: Dodr�iava� formálne nále�itosti v zmysle zákonov a uvádza� výdavky v zmysle 

vyhlá�ky �tatistického úradu o funkènej klasifikácií s jej skutoènými názvami a kódmi. 
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               Tab.�.3 - Preh¾ad príjmov pod¾a ekonomickej klasifikácie 

�lenenie pod�a EK   

 

(v  � a vrátane RO)  31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015 

nárast -  
pokles  

k r. 2014 

Podiel na  celk.   

príjmoch (v %) 

Be�né príjmy:  861 413 910 877 1 077 251 166 374 96,17 

Vlastné príjmy - v tom: 544 699 582 172 644 267 62 095 57,52 

100 Daòové príjmy : 439 454 463 033 502 183 39 150 44,83 

111 podiel na dani FO  322 497 342 943 389 338 46 395 34,76 

120 - dane z majetku - miestne dane 63 340 65 003 66 691 1 688 5,95 

130 - dane za tovary a slu�by 53 617 55 087 46 154 -8 933 4,12 

160 sankcie ulo�ené v daò.konaní 0 0 0 0 0,00 

200  Nedaòové príjmy: 105 245 119 139 142 083 22 944 12,68 

211 - príjmy z podnik.  4 784 0 4 687 4 687 0,42 

212 - príjmy z vlastn. 79 316 98 069 98 012 -57 8,75 

220 - admin. iné pol.  19 957 20 162 38 468 18 306 3,43 

233 -  z toho kapitl.príjmy: 18 565 15 006 6 856 -8 150 0,61 

240 - úroky z úverov tuz.pô�ièiek 1 188 908 917 9 0,08 

290 - ostatné príjmy  (RO) 613   0 0 0,00 

223 002-Príjmy rozpo!tových org. Spolu 9 571 9 394 9 395 1 0,84 

300 GRANDY  A TRANSFERY  spolu (zo 

�R) 
562 003 321 711 432 984 111 273 38,65 

310 GRANDY  A TRANSFERY (zo �R) 307 143 319 311 432 984 113 673 38,65 

311 - be�né granty - príspevky od sponzorov a 
darcov na rozvoj kultúry, �iv.prostr.,zdrav.�kolstvo; 

2 818 0 0 0 0,00 

312 - be�né transfery v rámci VS na prenesený 
výkon� t. správy 

304 325 319 311 432 984 113 673 38,65 

320 - kapitálové granty tuzemské 254 860 2 400 0 -2 400 0,00 

Kapitálové  príjmy celkom: 273 425 17 406 6 856 -10 550 0,61 

400 Finan�né operácie príjmové 3 658 43 238 36 022 -7 216 3,22 

P R Í J M Y  celkom: 1 138 496 971 521 1 120 129 148 608 100,00 

 

 

Celkové be�né výdavky �koly (tab.!.5) sú v sume 450 671,95 �, ktoré nie sú v závereènom úète 
pod¾a funkènej alebo ekonomicky klasifikácie inak rozpísané,  preto nie je mo�né ich komentova�, 
kde a na aký úèel boli vynalo�ené. Na základe vy�iadaných  výkazov  za Z� s M� bolo v�ak mo�né 
zisti�, �e výdavky Z� s M� boli najviac vynalo�ené na mzdy a platy v èiastke 267 821,92 � 
a ostatné sú uvedené v tab.è. 5. Závereèný úèet uvádza, �e èerpanie jednotlivých polo�iek be�ného 
rozpoètu, ktorý by mal by� prílohou Závereèného úètu, av�ak takáto príloha nebola kontrole 

predlo�ená, ani nie je súèas�ou zverejneného závereèného úètu. 
Odporú�anie:  pre lep�iu orientáciu v závereènom úète a výstupov z neho pre poslancov priklada� 
k ZÚ tie prílohy, ktoré sa v òom spomínajú a pre zachovanie objektívnosti a pravdivosti uvádza� 
a komentova� aj vynalo�ené výdavky pod¾a funkènej a ekonomickej klasifikácie v zmysle zákona 
o rozpoètových pravidlách za rozpoètové organizácie, ktorých je obec zriaïovate¾om. 
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        Rozpo�et pod�a ekonomickej klasifikácie                                             (tab.�. 4) 

OBEC - Výdavky  - ZU 2015 
 

31.12.2014 

 

31.12.2015 

nárast/pokles 
k r. 2014 

Výdavky - be�né 414 630 546 766 132 136 

610 Mzdy, platy, ostatné vyr. 103 446 117 490 14 044,15 

620 Poistné a príspevky do pois�ovní 39 451 41 319 1 867,29 

630 Tovary a slu�by 240 212 355 580 115 368,62 

640 Be�né transfery (v rámci RO a rozp.org.) 22 068 24 105 2 036,53 

650 Splácanie úrokov a pô�ièiek 9 453 8 273 -1 180,17 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 67 618 34 753 -32 865,23 

Spolu výdavky (be�né + kapitálové) 482 248 581 519 99 271 

 

       Rozpo�et pod�a ekonomickej klasifikácie                                             (tab.�. 5) 

Z� s M� - Výdavky  - ZU 2015 
 

31.12.2014 

 

31.12.2015 

nárast/pokles 
k r. 2014 

Výdavky - be�né 423 575 450 672 27 097 

610 Mzdy, platy, ostatné vyr. 243 808 267 822 24 013,73 

620 Poistné a príspevky do pois�ovní 85 287 90 687 5 399,29 

630 Tovary a slu�by 92 209 90 450 -1 759,06 

640 Be�né transfery (v rámci RO a rozp.org.) 2 270 1 713 -556,80 

650 Splácanie úrokov a pô�ièiek 0 0 0,00 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0,00 

Spolu výdavky (be�né + kapitálové) 423 575 450 672 27 097 

 

Be�né granty a transfery � boli poskytnuté v celkovej �iastke 432 984,43 � (sumár prijatých 
grantov a transférov nie je v ZÚ vyèíslený)  z toho najvy��ia suma predstavovala transfer na 
�kolstvo v èiastke 222 797,59 �, ïalej Z� s M� 94 666,04 �.  Ostatné transfery  sú uvedené na str.4 

závereèného úètu 

Odporú�anie:  pri preh¾adoch v tabu¾kách uvádza� sumarizáciu  - súèet príjmov alebo výdavkov. 
Z dôvodu, �e obec upustila od zostavovania celkového programového rozpoètu  takéto hodnotenie  
nie je u� predmetom skúmania a porovnávania. 

Celkový be�ný rozpo�et je prebytkový  v celkovej sume 79 813 � zaokrúhlene. 
 

PRÍJMOVÁ A VÝDAVKOVÁ !AS" KAPITÁLOVÉHO ROZPO!TU (TAB.!.6) � Kapitálový rozpo�et je 
schodkový  - 27 897 �:  

 

Kapitálové príjmy  vrátane kap. grantov (tab.è.6) � boli v èiastke 6 856 � a oproti roku 2014 boli  

ni��ie o 10 550 �.  ZÚ uvádza, �e  kapitálové príjmy  boli tvorené  z predaja pozemkov.   
                                  

Kapitálové výdavky boli v  èiastke 34 753 �. V rámci ekonomickej klasifikácie boli v najvy��ej 
sume vynalo�ené na realizáciu a modernizáciu stavieb v èiastke 29 633,24 �, ostatné výdavky boli 
na prípravnú a projektovú dokumentáciu.  Pod¾a funkènej klasifikácie sú výdavky viac rozpísané na 
str.7 zverejneného ZÚ. 

          Tab.è. 6  

Kapitálový Rozpo�et Skuto�nos� 
k 31.12.2013 

Skuto�nos� 
k 31.12.2014 

Skuto�nos� 
k 31.12.2015 

nárast/pokles 
k r. 2014 

príjmy 273 425 17 406 6 856 -10 550 

výdavky 310 089 72 479 34 753 -37 726 

Kapit. rozpo�et (výsledok hospod. � schodok) -36 664 -55 073 -27 897   



6 

PRÍJMOVÁ  A  VÝDAVKOVÁ  FINAN!NÝCH OPERÁCIÍ (TAB.!.6):  

 

Finanèné operácie príjmové � v èiastke 36 022 � boli najmä tvorené s pou�itím rezervného fondu 
zo zostatkov  minulých rokov.  

Tab.è.7 

Finan�né operácie 
Skuto�nos� 

k 31.12.2013 

Skuto�nos� 
k 31.12.2014 

Skuto�nos� 
k 31.12.2015 

nárast/pokles 
k r. 2014 

príjmy 3 658 43 238 36 022 -7 216 

výdavky 34 482 31 881 30 729 -1 152 

Finan�né operácie (výsledok hosp. z 
finan�ných operácií) -30 824 11 357 5 293   

 

 

Finanèné operácie výdavkové  - boli pou�ité na úhradu splatenia istiny z prijatého úveru �FRB 
v èiastke 30 729 � zaokrúhlene. Zostatok finan�ných operácií je  suma 5 293 �. 
 
Hospodárenie obce za rok 2015 (tab.è.8) skonèilo prebytkom v �iastke + 21 094 � zaokrúhlene, 
zisteného pod"a  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona �. 583/2004 Z. z., po odpoèítaní nevyèerpaných 
finanèných prostriedkov. 
           Tab.è.8 

Rozpo�et celkom  (B+K) Skuto�nos� 

k 31.12.2013 

Skuto�nos� 

k 31.12.2014 

Skuto�nos� 

k 31.12.2015 

nárast/pokles 

k r. 2014 

príjmy 1 134 838 928 284 1 084 107 155 823 

výdavky 1 096 895 910 684 1 032 191 121 507 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

(prebytok rozpo�tu spolu) 
37 943 17 600 51 916   

odrátanie nevy�erpaných fin. prostriedky  350 11 550 30 822   

zostatok prebytku po odpo�ítaní 
nevy�erpaných fin.pr. 

37 593 6 050 21 094   

 

Pou�itie prebytku hospodárenia za rok 2015 

Pre tvorbu rezervného fondu mô�e OZ uva�ova� zo sumou zisteného pod"a § 2 písm. b) a c) 

vrátane prebytkových finan�ných operácií  a po odpo�ítaní nevy�erpaných prostriedkov  zo  

sumou  26 387,44 �, pri�om: 

Zostatky peòa�ných fondov koncom roka neprepadajú (sú v !iastke FO = 5 293 �) + prebytok 

roka 2015, ktorý je v !iastke 21 094 � o ktorom rozhoduje obecné zastupite¾stvo =  26 387 �. 
Èistý prebytok be�ného a kapitálového rozpo!tu je vo vý�ke  21 094 �,  nie je pod¾a 
predlo�eného návrhu uznesenia navrhnutý na konkrétne pou�itie.  
 

Stav  prostriedkov rezervného a sociálneho fondu: 

RF: Stav k 31.12.2014  ................................................     342 295  � 

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

SF: Stav k 31.12.2014  ................................................          1 099 � 

       Stav k 31.12.2015  ................................................             317 � 

Stav poh"adávok : 

Pozitívne mo�no hodnoti� vývoj poh¾adávok a to najmä poh¾adávky z daòových a nedaòových 
príjmov, ktoré klesli o nieko¾ko tisíc euro, tak ako uvádza tab. è.9, prièom tieto boli zní�ené 
z dôvodu opravných polo�iek k poh¾adávkam, kde pri nedaòových to bola odpisovaná suma 
4 071,17 z dôvodu neuhradených poh¾adávok, a pri daòových poh¾adávkach to bola opravná 
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polo�ka 1 756,98 taktie� z dôvodu neuhradených poh¾adávok. Sstále ostáva e�te znaèná èiastka 
v poh¾adávkach príjmoch.            
           Tab.è.9 

  k 31.12.2013 k 31.12.2014           k 31.12.2015  nárast/pokles: 

Krátkodobé poh"adávky   20 396,62 18 392,40 9 563,77 -8 828,63 

Z toho najmä:         

Poh¾adávky nedaòových príjmov 12 902,57 9 045,01 4 915,38 -4 129,63 

Poh¾adávky z daòových príjmov   3 854,12 3 891,35 2 059,07 -1 832,28 

Iné poh¾adávky 3 639,93 5 456,04 2 589,32 -2 866,72 

Odporú�anie: Na�alej a priebe�ne sledova� vývoj poh!adávok a zabezpe"i� ich ú"innej�ie 

vymáhanie aj  exeku"ne. 

   

Stav záväzkov k 31.12.2015: 

 
          Tab.è.10 

Záväzky 
Vý�ka v �  Vý�ka v �   nárast/pokles: 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k r. 2014 

Krátkodobé záväzky spolu 
z toho: 

16 967 47 933 30 966,04 

Záväzky v lehote splatnosti 16 967 47 933 30 966,04 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 0,00 

Dlhodobé záväzky spolu z toho 954 233 888 734 -65 499,82 

Záväzky v lehote splatnosti 954233,32 888733,5 -65 499,82 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 0,00 

Spolu  971 200 936 667 -34 533,78 

 

Ako z preh¾adu záväzkov v tab. è. 10 vyplýva, klesajúcu tendenciu majú záväzky dlhodobé (�FRB), 
naopak vzrastajúcu tendenciu majú záväzky krátkodobé, ktoré sú v celkovom objeme o 30 966 euro 

vy��ie ako tomu bolo na konci roka 2014. Tieto záväzky pozostávajú pod¾a poznámok k ZÚ  
z úveru �FRB, mzdy, poistné, neuhradené faktúry, daò zo mzdy. 

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 

Zostatková hodnota na strane aktív  a pasív je 5 194 587,62 �. Vzájomná bilancia aktív a pasív 
k 31.12.2015 je vo svojich zostatkových hodnotách a finanèných objemoch  vyrovnaná. 
Najväè�iu èas� tvorí: 

- dlhodobý hmotný majetok � v hodnote 3 642 787,26 �, 

- pozemky 1 065 017,42 �, 

- stavby 2 445 858,99 �, ostatné napr.: 
- dopravné prostriedky 106 374,73 

- umelecké  diela 4  650,67 �, 
- dlhodobý finanèný majetok je vo vý�ke 590 955,15 �, 

 

Zostatok finan�ných ú�tov k 31.12.2015 bol (v �): 
Pokladòa                                      5 277,07 

Ceniny                                            112,00 

Bankové úèty spolu                424 440,10  

Spolu ......................................429 789,17  
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Preh�ad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 

Celkový dlh obce je 888 733,50  z èoho najväè�ie dlhy sú: 

zo �FRB................................................................... 882 348,92 � (nezarátava sa do celkového dlhu obce)  a   

voèi �R....................................................................    23 102,91 �,  
voèi zamestnancovm ..............................................      7 046,50 � 

voèi dodávate¾om ..................................................          438,09 �, viï str. 11 ZÚ. 

Hospodárenie príspevkových organizácií  - obec nie je zriaïovate¾om takejto organizácie. 

Preh"ad o poskytnutých zárukách pod"a jednotlivých príjemcov  - ZÚ uvádza, �e nebola 
uzatvorená �iadna lízingová zmluva, ale neuvádza, èi boli alebo neboli  poskytnuté nejaké záruky. 

Dotácie právnickým a fyzickým osobám - § 7 ods. 4 zákona è. 583/2004 o rozp. pravidlách 
územnej samosprávy v znp. - obec v roku 2015 poskytla dotácie v celkovej hodnote 14 698,41 �, 

ktoré ako uvádza závereèný úèet boli vyúètované ku koncu roka 2015 v zmysle platného VZN. 

Finan"né usporiadanie vo"i právnickým osobám: 

Obec vykazuje usporiadanie v�etkých svojich finanèných záväzkov voèi   zriadeným a zalo�eným 
právnickým osobám,  �tátnemu rozpoètu, �tátnym fondom, rozpoètom iných obcí, rozpoètom VÚC 
uvádza v závereènom úète str. 12-14. 

Závere"ný ú"et neuvádza, "i obec  podniká  na základe �ivnostenského oprávnenia.  

Záver   
 

Návrh závereèného úètu Obce Borský Svätý Jur za rok 2015 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy 
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.  

 
Borský Svätý Jur, 23.6.2016 

                                                                                   Mgr. Iveta Balej�iková 

hlavná kontrolórka obce 
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PREROKOVANIE PLATU STAROSTKY OBCE 

Práca starostu znaène prekraèuje 8,5  hodinový pracovný èas a vy�aduje si vyu�íva� aj 

soboty a nedele. Starosta rie�i a nesie priamu zodpovednos� za ve¾ký rozsah úloh rôznorodého 
charakteru, vykonáva aj legislatívnu èinnos�, ktorá mu vyplýva zo zákonov týkajúcich sa 
samosprávy. I keï starosta nemá �iadnu pracovnú dobu, musí vykonáva� svoju funkciu tak, 
aby zabezpeèil realizáciu v�etkých úloh obce vyplývajúcich z jeho funkcie, èo má ka�doroène 

za následok nevyèerpanú dovolenku.  
Cez soboty a nedele sa konajú výroèné èlenské schôdze spoloèenských organizácií /SÈK, FK, 
STK, PZ, Dozorný výbor Jednota, DHZ/ a �portové a kultúrne akcie /Vyhodnotenie DBZP, 
Grand Prix Záhoria, divadelné predstavenia, uvedenie jurského kroja do �ivota, Dni obce, 

Jurská zabíjaèka, Deò matiek, Záhorácka 20, Deò detí, Kultúrne slávnosti v �a�tíne, sv. om�a 
v sadoch, Beh Jurským parkom, Hody Hú�ky, Gulá� párty, Zá�itková noc v kempe, lampiónový 
sprievod, sú�a� vo vyrezávaní tekvíc, Október � mesiac úcty k star�ím.... 

iné /zabezpeèenie volieb, Communita Coup ROAD, obèianske svadby a pohreby, konferencie, 

30 rokov od zalo�enia AK, 
Za posledný rok sme v prospech obce robili:   

- vznikla MAS a robili sme stratégiu LEADER, práce trvali od mája do decembra 2015 

- ukonèujú sa pozemkové úpravy, ktoré trvajú u� sedem rokov 

- urobila sa cesta na Tomkoch k Ing. Kodajovi 

- rekon�truovala sa telocvièòa 

- rie�ili sa �tyri poistné udalosti, z ktorých tri boli spôsobené úmyselne 

- robili sa verejné obstarávania 

- urobila sa strecha na 4-bytovom dome na Hviezdoslavovej ulici 

- dokonèilo sa oplotenie cintorína, boèná bránka pri márnici a brána s bránkou pri dome    
smútku 

- revízie plynových kotlov v bytových domoch 

- rekon�trukcie el. rozvodných skríò v KD, revízie el. zariadení, VO 

- stavebné povolenia, kolaudaèné konania a �SD 

- robí sa stojisko pre kontajnery, zavádza sa tam elektrina, uzemnenie 

- robí sa výberové konanie na spoloènos� likvidujúcu odpad 

- uzatvorila sa zmluva o budúcej zmluve s OZV Envi-pack na základe nového zákona 
o odpadoch 

- prehodnocujú sa zmluvy s ïal�ími odberate¾mi odpadov /Ladisco, Ekolamp, Kol-eko,   

Hermet, AKU-trans.../ 

- od augusta do decembra 2015 sa robil PHSR a vyhodnocovali sme PHSR z r. 2008 

- na Tomkoch a Hú�koch sa pridali ståpy na verejné osvetlenie a na Dolných Valoch sme 

skú�obne osadili lampu so solárnym panelom 

- v r. 2015 sme dvakrát �iadali o kamerový systém, ktorý t.è. realizujeme, podpísali sme   
Zmluvu na pridelenie dotácie na kamerový systém, z dôvodu nepridelenia plnej vý�ky 
sme po�iadali o zmenu rozpoètu  

- po�iadali sme o dotáciu z MF, doteraz nebola vyhodnotená 

- robili sme výtlky 

- robíme prípravy na Beh jurským parkom � �iadame o zvlá�tne u�ívanie ciest, 

zabezpeèujeme poháre, medaily, obèerstvenie 

- vymenili sme kábel k ponorke 

- pripojili sme nové odberné miesto do distribuènej siete 
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-  po�iadali sme o dotáciu na rekon�trukciu zdravotného strediska z Envirofondu 

- obec je opatrovníkom nesvojprávnej osoby, vybavuje s òou OP, zubné o�etrenie, na   
súde �iada o súhlas s pou�itím finanèných prostriedkov pri zájazde do Fatimy a Lúrd 

- obec dotuje autobusové spoje, ktoré nie sú vy�a�ené  

- robili sme revízie hasièských prístrojov na v�etkých budovách v majetku obce 

- rie�enie problému bezdomovkyne, jej exekúcií, snaha o jej umiestnenie v sociálnom 
zariadení 

- pripravuje sa kniha o Záhorí, ktorá vyjde v decembri, zapojili sme sa do projektu, 

pripravili krátky text o obci a dodali sme 3 fotografie 

- cez letné prázdniny budeme zatep¾ova� �kolskú bytovku a robi� parkovisko a chodník 

pri �kole, t.è. sa robí výberové konanie na dodávate¾a prác 

- robí sa výberové konanie na dodávate¾a prác na podkrovný byt 

- spolupracujeme s NÚP, sna�íme sa zamestnáva� osoby na verejnoprospe�né práce cez 

projekty NÚP,  

- spolupracujeme s Okresným súdom a zabezpeèujeme odpracovanie výkonu trestu  
/evidencia prác, dochádzka, odoslanie spisu/ 

- vypracúvame potrebné VZN, smernice, pokyn starostu z 1.6.2016 o registratúrnom 
poriadku  

- sledujem vyhlásené výzvy a dotácie 

- v�etky uzatvorené zmluvy za roky 2015 a 2016 sú zverejnené na webovej stránke obce        
 

      




