Zápisnica zo zasadnutia
Komisie finančnej a správy obecného majetku BSJ
konanej dňa 21. mája 2015, 18:30 – 20:00

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
Anna Kratochvílová, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Iveta Kollárová, Bc. Mária Macejková,
Peter Holúbek, Ing. Katarína Vlková, Mgr. Juraj Smolár, Ing. Martina Macejková,
Peter Trnka, Zuzana Buchová, pozvaný pán farár Marián Vojtko

Program:
1. Otvorenie
2. Vysvetlenie položiek štvrťročného čerpania rozpočtu pani Bc. Mária Macejková,
účtovníčka
3. Vysvetlenie financovania cirkvi pán farár Marián Vojtko
4. Príprava rozpočtu a stratégie tvroby rozpočtu na ďalší štrvťrok, polrok a rok 2016
5. Príprava prerokovania platu starostu, Zhodnotenie doterajšej činnosti
6. Oboznámenie sa so záverečným účtom
7. Diskusia – rôzne
8. Záver

1. Otvorenie
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku (ďalej len FK) Peter Holúbek
otvoril zasadnutie komisie a predstavil program zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa
Predseda komisie navrhol za zapisovateľku Zuzana Buchovú
3. Vysvetlenie položiek štvrťročného čerpania rozpočtu – pani Bc. Mária Macejková,
účtovníčka, rozdala všetkým prítomným materiál v papierovej forme a to:

● Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu verejnej správy zostavený k 03. 2015 v €.
● Návrh Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za
rok 2014 spracovaný v BSJ dňa 21.5.2015.
FK podrobne prešla všetky položky. Pani účtovníčka podala ku každej položke
podrobný výklad, ako aj uviedla dôvod zaúčtovaných položiek.
Dôležité odchýlky, kde už teraz v 1. štrvrťroku vidno, že prekračujú rozpočet, boli
prediskutované a objasnené a to hlavne položky, kde bude úprava rozpočtu po zmenách:
položka číslo 41/01/1 1 0 / 637004 a 637005 všeobecné a špeciláne služby – poplatky za
web portál, právne služby
položka číslo 41/03/2 0 0 / 632001 Energie – bola rozpočtovaná iba elektrina, po novom
sa musí platiť aj plyn
položka číslo 41/08/ 1 0 0/ 635006 Údržba budov, priestorov a objektov – mimoriadne
náklady za poškodenú fasádu v sume 628,47 EUR, bolo oznámené, že vinník bol zistený
a škoda bude zosobnená a splatená v plnej sume späť obci. Meno vinníka ostalo utajené.

4. Vysvetlenie financovania cirkvi
Pán farár Marián Vojtko predniesol dejiny financovania cirkvy ako takej.
Upozornil, že kostol nie je komerčná záležitosť.
Oboznámil FK ako je to v súčasnosti a priamo v našej obci BSJ.
A to, že každá farnosť je posudzovaná ako samostnatne hospodáriaci subjekt pod správou
Biskupského úradu, plat duchovných platí štát a teda pre obec BSJ sú príjmy
milodary veriacich a

nájmy cirkevných subjektov – poľnohospodárske družstvo Kúty, Bela Dulice –
veľmi nízka zanedbateľná položka.
Kedže výdaje si farnosť zabezpečuje sama a ak sa jedná o opravu budov, na ktorú nebol

doteraz založený vlastný fond opráv, ktoré by si farnosť BSJ tvorila, pán farár sa pokúša

riešiť situáciu a hľadá možné dotácie, nakoľko z vlastných zdrojov nie je možné
ufinancovať súrne a potrebné opravy na nehnuteľnostiach, ktoré sú v správe cirkvy BSJ.
Navštívil aj krajský pamiatkový úrad v Trnave a vyzval ich na návrh ako postupovať pri

financovaní nutných opráv na budove kostola v obci BSJ, avšak vhodné a postačujúce
usmernenie nedostal.
V spolupráci so starostkou obce boli podané žiadosti na financovanie opravy strechy
kostola a to na Ministerstvo kultúry a metódov LEADER  miestne akčné skupiny, ktoré
však boli zamietnuté.
Za FK Peter Holúbek požiadal o pedloženie dokumentu o zamietnutí žiadosti a pán farár
prisľúbil dodatočné zaslanie tohto listu.
V neposlednom rade pán farár oznámil, že vyzýva veriacich na zbierku na opravu
miestneho kostola. Suma zbierky je zaznamenávaná a veriacim zverejnená.
Za FK, najmä Peter Trnka, Ing. Martina Macejková, Zuzana Buchová diskutovali a hľadali
možnosti financovania, padol návrh na zostavenie skupiny ľúdí, ktorí by boli ochotní
pomôcť v danej situácii, či už preverením možností čerpania fondov z EÚ alebo
kontaktovaním iných duchovných, kňazov, farárov, ktorí v minulosti riešili podobný
problém a podarilo sa im úspešne prefinancovať opravy cirkevných nehnuteľností ako aj
iných sakrálnych pamiatok.
Konkrétne osoby menované v súčasnosti nie sú.
Nebol stanovený žiadny termín na zostavenie skupiny.
5. Záverečný účet obce – pani účtovníčka Bc. Mária Macejková odprezentovala položky
uvádzané v záverečnom účte za rok 2014.

Za FK Ing. Katarína Vlková upozornila na chybu v časti 3. Rozbor čerpania výdavkov za
rok 2014 odsek 1. bežné výdavky, funkčná klasifikácia ZŠ s MŠ, DFS Juránek, Atletický
klub, ktorá bude opravená.
Pani účtovníčka vyzvala členov komisie, že ak majú akékoľvek ďalšie nejasnosti, žiada
o bezodkladné kontaktovanie, či už osobne, telefonicky alebo cez email, rada poskytne
všetky potrebné údaje a podklady k uvádzaným hodnotám a údajom, ktoré sú v súčasnom
návrhu zostavenom dňa 21.5.2015.
Apelovala tým, že je nútné konečnú verziu Záverečného účtu obce Borský Svätý Jur

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 zostaviť 15 dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 22.6.2015, kedy bude odsúhlasené navrhnuté

uznesenie na základe tohto dokumentu.

6. Diskusia – rôzne
V diskusii sa p. Mgr. Jozef Baláž vyjadril k otázke: „ako hlavná kontrolórka došla k inej
sume, ktorá je v rezervnom fonde? „ , že mu na to nevedela odpovedať, tak pani
účtovníčka Bc. Mária Macejková povedala, že peniaze sú reálne na účte, avšak sú podľa
nej na inej položke vo vykazníctve.
Peter Trnka požiadal ešte o objasnenie konečného účtu v časti 2. Rozbor plnenia príjmov
za rok 2014 odsek 1. bežné príjmy „Rozpočet a Skutočnosť“ , že došlo k poklesu a čo
spôsobuje tento schodok, na čo mu pani účtovníčka Bc. Mária Macejková odpovela, že to
spôsobuje práve časové rozlíšenie a to tak, že rozpočtovaná čiastka je braná za
predchádzajúce obdobie tzn. predchádzajúci rok a ku koncu roka nie sú vždy zrjemé
a zúčtované dane.
Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že body programu, ktoré neboli prediskutované na
tomto zasadnutí FK budú prenesené do nasledujúceho programu zasadnutia FK.
Termín oznámený nebol.
7. Záver
Predseda Peter Holúbek komisie poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha:
Prezenčná listina
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu
verejnej správy zostavený k 03. 2015 v €

tlačivo (FIN 112)

Návrh Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
spracovaný v BSJ dňa 21.5.2015.

V Borskom Svätom Jure, 21. mája 2015

_________________________
Zuzana Buchová
za pisovateľka

_________________________
Peter Holúbek  predseda
 redseda Komisie finančnej
p
a správy obecného majetku

