Zápisnica
Z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 20. 01. 2020 o 18.00 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
 starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur - Mgr. Branislav Baláž, Mgr.
Jozef Baláž, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr.
Juraj Smolár, Peter Vlk, Mgr. Peter Holúbek, Mgr. Ľubica Uhrová
 Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka obce
 Bc. Mária Fačkovcová – účtovníčka obce
 zapisovateľka Martina Sýkorová
 občania podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie zasadnutia
Dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna
Kratochvílová. Starostka konštatovala, že je prítomných deväť poslancov, takže bolo
uznášania schopné. Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia :
Uznesenie č. 129/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure 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 kontrolnej činnosti za rok 2019
5. Pošta :
- LiV Epi – Žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce
- MP Logistics, s.r.o. - Udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrnospoločenského podujatia „Rockový festival“
- Pavol Čechánek - Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Dušan Fojtl – Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Ing. Peter Roth – Žiadosť o predaj pozemkov
- Ľubomír Macejka – Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Kristína Brančíková - Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Milan Macejka – Žiadosť odkúpenie časti obecného pozemku
6. Diskusia
7. Záver
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Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 130/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure 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 kontrolnej činnosti za rok 2019
5. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce
6. Schválenie členov poverených na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
7. Pošta :
- LiV Epi – Žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce
- MP Logistics, s.r.o. - Udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrnospoločenského podujatia „Rockový festival“
- Pavol Čechánek - Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Dušan Fojtl – Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Ing. Peter Roth – Žiadosť o predaj pozemkov
- Ľubomír Macejka – Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Kristína Brančíková - Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Milan Macejka – Žiadosť odkúpenie časti obecného pozemku
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
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Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Ľubicu Uhrovú a Mgr. Jozefa Baláža. Za
schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať.

Uznesenie č. 131/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Ľubicu Uhrovú a Mgr. Branislava Baláža.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku starostka určila Martinu Sýkorovú.
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov
zasadnutia obecného zastupiteľstva

z predchádzajúceho

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 13. januára 2020.
Uznesenie č. 99/2019 – program rokovania OZ 09.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 09.12.2019 v nasledovnom znení:
1.
2.

Otvorenie
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. Správy o výsledkoch kontrol
5. Návrh - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
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6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.2/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Borský Svätý Jur
7. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.3/2019 o miestnych
daniach
8. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.4/2019 o miestnej dani
z nehnuteľností
9. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.5/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh - Rozpočet obce na rok 2020
11. Zmena rozpočtu č. 5/2019
12. Čerpanie rezervného fondu
13. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
14. Diskusia
15. Záver

Uznesenie č. 100/2019- schválenie overovateľov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr.
Juraja Smolára a Petra Vlka.
Uznesenie č. 101/2019 – kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým,
že v evidencii nezostalo žiadne uznesenie.
Uznesenie č. 102/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie
správu z kontroly bežných výdavkov na pohonné hmoty.
Uznesenie č. 103/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie
správu o výsledku kontrol plnenia povinností pri zverejňovaní povinných informácií podľa § 5
Z. č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám.
Uznesenie č. 104/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Uznesenie č. 105/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Borský Svätý Jur.
Uznesenie č. 106/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.3/2019 o miestnych daniach.
Uznesenie č. 107/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 108/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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Uznesenie č. 109/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo rozpočet
obce na rok 2020.
Uznesenie č. 110/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 a 2022.
Uznesenie č. 111/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť vo výške 1 500,- Eur.
Uznesenie č. 112/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť vo výške 250,- Eur.
Uznesenie č. 113/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
Futbalový klub Borský Svätý Jur vo výške 15 500,- Eur.
Uznesenie č. 114/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
Dobrovoľný hasičský zbor Borský Svätý Jur vo výške 1 400,- Eur.
Uznesenie č. 115/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
DFS Juránek vo výške 5 000,- Eur.
Uznesenie č. 116/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
Slovenský červený kríž , územný spolok Borský Svätý Jur vo výške 650,- Eur.
Uznesenie č. 117/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
Atletický klub Borský Svätý Jur vo výške 4 500,- Eur.
Uznesenie č. 118/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo dotáciu pre
STK Borský Svätý Jur vo výške 300,- Eur.
Uznesenie č. 119/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zmenu
rozpočtu obce č.5/2019 na rok 2020.
Uznesenie č. 120/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 16 049,72 Eur
na odvodnenie areálu ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.
Uznesenie č. 121/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške vo výške 1 080,Eur na program odpadového hospodárstva.
Uznesenie č. 122/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 81 859,55 Eur
na vybudovanie sietí v novej IBV.
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Uznesenie č. 123/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 3 228,- Eur na
elektrický kotol do kuchyne kultúrneho domu.
Uznesenie č. 124/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 21 626,21 Eur
na multifunkčné ihrisko.
Uznesenie č. 125/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 66 899,63 Eur
na hasičskú zbrojnicu.
Uznesenie č. 126/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 2461,79 Eur na
rozhlasovú aplikáciu Florian.
Uznesenie č. 127/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 968,40 Eur na
zakúpenie chladničky do kuchyne kultúrneho domu.
Uznesenie č. 128/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020.

OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 132/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii nezostávajú žiadne uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starostka sa vyjadrila k uverejnenému článku na sociálnej sieti k vývozu žumpy, podpísaný
niektorými poslancami. V r.1987 vlastnil miestny národný výbor dve nepojazdné vozidlá,
jednalo sa o nákladné vozidlá. A. Kratochvíl ich opravil a drobná prevádzkáreň pri MNV
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v Borskom Jure vykonávala nimi služby pre občanov, dopravné služby a vývoz fekálií, ktoré
boli využívané do
r. 1993. V r. 1995 vtedajší starosta ponúkol na odkúpenie nepojazdné vozidlo Lias, ktorým boli
vyvážané fekálie od občanov . Odvtedy poskytovala ND - A. Kratochvíl služby pre obec
a občanov. V r. 2007 nastúpila starostka do funkcie starostky Obce Borský Svätý Jur. Do r. 2019
nebolo žiadne výberové konanie na vývoz fekálií, pretože služby ND – A. Kratochvíla boli
vykonávané kvalitne, včas a neboli žiadne negatívne podnety od občanov na túto službu. Na
začiatku r. 2019 priniesol p. Ján Vlk ponuku na vývoz odpadových vôd, kde cena bola o 3 €
vrátane DPH vyššia na jednom vývoze, ako má ND - A.Kratochvíl . P. Vlk mal záujem len
o vývoz obecných budov, nebolo jeho prioritou poskytovať služby pre občanov. Výberové
konanie nebolo vyhlásené z dôvodu, že objem nádrže vozidla p. Vlka bol objemovo menší ako
nákladné vozidlo ND - A.Kratochvíla, čo nasvedčovalo tomu, že ceny nie sú podstatne odlišné.
Ponuka p. Vlka nespĺňala adekvátne kapacitne vývozné možnosti, aby poskytla služby pre obec.
Ak by sme vyhlásili výberové konanie, museli by sme dokazovať prečistenie odpadových vôd
na vývoz do čistiarne odpadových vôd , s ktorými p.Vlk nemal doteraz uzatvorenú zmluvu. Je
r. 2020 a vzhľadom na situáciu bude v najkratšom čase vyhlásené výberové konanie. ND - A.
Kratochvíl bude vyvážať odpadové vody do čistiarne odpadových vôd do ukončenia
výberového konania. Podnetom pre ukončenie vývozu firmou ND - A. Kratochvíl boli časté
ataky od poslancov a občanov na majiteľa firmy a na osobu starostky formou urážok
a nepodloženými dôkazmi. Téma kanalizácia – je prioritou, konali sa viaceré stretnutia
s odborníkmi, ich názory sa rozchádzali , boli sme ovplyvnení viacerými názormi. Poslanci boli
o všetkom informovaní. Na kanalizácii sa pracuje, doteraz vychádzali výzvy pre obce nad 10
000 a nad 2000 obyvateľov. Na jeseň vyšla výzva pre obce do 2000 obyvateľov, nemohli sme
sa zapojiť z dôvodu, že sme nemali projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. Druhé kolo
bude vo februári, do ktorého sa nemôžme zapojiť z vyššie uvedených dôvodov. Kanalizácia –
príspevok od p.farára na základe osobných zistení. Územný plán je vo fáze úprav, do
kompetencie OZ patrí aj schvaľovanie UP a uznesení. Všetko je o vzájomnej komunikácii.
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Na minulom zasadnutí OZ starostka obce odpovedala na všetky otázky obyvateľov obce.
Občan p. Droppa mal dotaz k vysokým nákladom za vývoz komunálneho odpadu oproti
susedným obciam. Náklady, ktoré uviedol za obec za 10/2019v sume 8445 € nekorešpondujú
s evidenciou obce. Boli rôzne názory na OZ dňa 9.12.2019 na vývoz komunálneho odpadu.
Súťažou v r. 2015 sme vysúťažili lepšie ceny o 820 € oproti predchádzajúcej zmluve.
Poplatok za odpad je podľa zazmluvnených nádob. Preto je v záujme občanov, aby najprv
naplnili popolnice a až potom vývažali odpad do zberného dvora.

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
So správou v krátkosti oboznámila prítomných hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta
Balejčíková.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 je súhrn správ, vyplýva nám to zo zákona. Bolo
spracovaných 5 správ o dotáciách. Správa je na obecnom úrade, v prípade záujmu je možné do
nej nahliadnuť. Správa bola zaslaná poslancom mailom, tvorí prílohu č. 1 zápisnice
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Poslanec Mg. Peter Holúbek požiadal o zasielanie správ v termíne 5 pracovných dní pred
zasadnutím OZ, aby poslanci dostatočný priestor na oboznámenie sa s obsahom správy.

OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 133/2020

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zobralo na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce

OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 134/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 15, ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.
z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovenie do funkcie preventivára
požiarnej ochrany obce Pavla Planku.

8

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Schválenie členov poverených na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 135/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov týchto členov poverených na vykonanie
preventívnych protipožiarnych kontrol: Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Peter Holúbek, Peter
Šimonovič, Andrej Hajdin, Richard Celláry, Stanislav Hrnek, Martin Mračna, Radoslav Orth,
Ivan Chovanec, Ján Katerinec, Rudolf Hrnčiar, Marian Matúš.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Pošta
Na obecný úrad bolo doručených viacero žiadostí o odkúpenie obecného pozemku, ktoré boli
prejednané na pracovnej porade poslancov.
LiV Epi – Žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce - tento bod bol
presunutý do ďalšieho rokovania OZ.

9

MP Logistics s.r.o. – Udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno - spoločenského podujatia
„Rockový festival“
Uznesenie č. 136/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
usporiadanie kultúrno – spoločenského podujatia „Rockový festival“ v obci Borský Svätý Jur
– autokemp Tomky v termíne 21.08. – 22.08.2020 spoločnosťou MP Logistics s.r.o., M. Rázusa
25, 901 01 Malacky.

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Pavol Čechánek – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 137/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 1584/9 o výmere 340 m2 Pavlovi Čechánkovi,
bytom 908 79 Borský Svätý Jur 161.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr.
Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
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Zdržal sa: 1
Mgr. Jozef Baláž
Dušan Fojtl - Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 138/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „E“ č. 7645/10 Dušanovi Fojtlovi, bytom 908
79 Borský Svätý Jur – Tomky 742.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr.
Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Jozef Baláž
Ing. Peter Roth - Žiadosť o predaj pozemkov
Uznesenie č. 139/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj obecných pozemkov parcely reg. „C“ č. 7533 o výmere 1415 m2 a parcely reg. „C“
č. 7532/1 o výmere 3790 m2 Ing. Petrovi Rothovi, bytom 811 01 Bratislava, Klobučnícka 4.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ľubomír Macejka - Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 140/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj obecných pozemkov parcely reg. „C“ č. 670/2 o výmere 532 m2 a parcely reg. „C“ č.
670/1 o výmere 529 m2 Ľubomírovi Macejkovi, bytom 908 79 Borský Svätý Jur 382.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr.
Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Jozef Baláž

Kristína Brančíková - Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 141/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 670/1 o výmere 529 m2 Kristíne Brančíkovej,
bytom 908 79 Borský Svätý Jur 733.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr.
Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Jozef Baláž
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Milan Macejka - Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
Uznesenie č. 142/2020
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 14054 o šírke 4 m a dĺžke 156 m a parcely
reg. „C“ č. 14052 v 1/20 zo 400 m2 Milanovi Macejkovi, bytom 908 79 Borský Svätý Jur 255.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Peter Holúbek,, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr.
Juraj Smolár, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Jozef Baláž

Starostka informovala:
 10.12. o 10:30 hod. bolo územné konanie v DSS ohľadne výstavby administratívnej
budovy
 12.12. bola tu firma Zváč obzrieť možnosti kamerovej ochrany Domu smútku, kempu
a BD č. 753
 13.12. - stretnutie k územnému plánu v Trnave
 17.12. - stavebné konanie ohľadne výstavby ohľadne výstavby rekreačnej chaty,
inžinierskych sietí a žumpy
- firma MK hlas posilnila rozhlas v osade Tomky
 20.12. - roznesenie Jurských zvestí do domácností
 20.12. - oprava osvetlenia na osade Húšky
 28.12. – JDS mala spoločenské posedenie ku koncu roka
V dňoch 23. a 27.12. a 30.12. bol vandalizmus v dome smútku, takisto v zbernom
dome, kde bola vykradnutá unimobunka (29.12.)
Počas mesiaca december sme likvidovali čierne skládky za tehelňou, na štrnástke i na
Pesermlyn. Opravovali sme krytinu na zdravotnom stredisku, čistili žľaby na
zdravotnom stredisku i na dome smútku. Vyčistili sme sklad po požiari v Dome smútku.
Montovali sme vianočné ozdoby a opravovali verejné osvetlenie v obci, na Tomkoch
a na Húškoch. Zazmluvnená spoločnosť odviezla elektroodpad. Opravovali sme výtlky
pri Halešoch.



2.1. zasadal výbor k vyhodnoteniu detskej bežeckej súťaže v rámci Grand Prix Záhoria,
ktorá sa poriada v našej kinosále. Dátum bol stanovený na 25.1.2020
4.1. bol poriadaný Trojkráľový stolnotenisový turnaj
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7.1. sme si z okresného úradu vyzdvihli volebné materiály
13.1. bola pracovná porada poslancov
14.1. kontrola detského ihriska
15.1. zasadala kultúrna komisia
18.1. poľovníci organizovali ples
22.1. bude komisia k voľbám
Upozorňujem na Zákon 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. S niektorými
ustanoveniami sa budeme zaoberať na pracovnej porade.
Dňom 1.1.2020 má účinnosť Zákon č.371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na
bezpečnosť detského ihriska.
V parlamente SR bola dňa 27.11.2019 schválená novela zákona č.79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov. Novela zákona bola dňa 27.12.2019
publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 460/2019 a prinesie legislatívne zmeny.
Zmeny priamo dotýkajúce sa obce :
- vypustenie programu odpadového hospodárstva obce
- zavádza sa povinnosť pre zberovú spoločnosť zabezpečiť vybavenia zberného
vozidla vážiacim systémom od 1.1.2023
- školský zber
- upravuje sa definícia komunálneho odpadu
- nastáva koniec výnimiek pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností od 1.1.2021
- upravuje sa povinnosť obce nahlasovať zmluvnej OZV pre obaly produkciu
komunálneho odpadu
- upravuje ciele odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

8. Diskusia
poslanec Mgr. Baláž J. :
 vyjadril sa k článku vývozu žúmp na BSJ Life
 v r. 2002 vyšiel Zákon o odpad. vodách – obec zabezpečuje vývoz žúmp , ak nie je
v obci kanalizácia
 bývalý starosta rozbehol spoluprácu s okolitými dedinami, dotácie boli len nad
2000 obyv. , v r.2005 nebola žiadna dohoda, zišlo sa veľa odborníkov, veľa
názorov, prišlo k zmene starostu, problematika sa viac neriešila
 v r. 2004 – vyšiel Zákon o strete záujmov, bolo potrebné zabezpečiť odpad
a kanalizáciu, p. Kratochvíl mal dopravu a jediný licenciu, vyhovovalo to takto
všetkým
 v r.2014 bola Žiadosť o povolenie vybudovať kanalizáciu do Moravského Sv.Jána
– o uvedenom sa nevedelo, neboli dostupné informácie
 22.1.2015 Mestský úrad v Senici vydal rozhodnutie – povolenie vybudovania
kanalizácie smerom do MSJ, všetko bolo, len neboli financie, bolo na nás
poslancoch , čo s uvedeným urobíme, otázka na poslancov, či uvedené
zaregistrovali, o predmetnom sa nehovorilo ani na OZ v januári 2019, či budeme
uvedené rozhodnutie realizovať
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 dotácie sa poskytovali obciam, kde sa s niečím začalo
 v r. 2015 bol zostatok v rezervnom fonde 330 000 €, či sa nedalo skúsiť z týchto
peňazí niečo budovať, ak by sa o uvedenom hovorilo, mohla sa táto vec dotiahnuť
ďalej
 od 15.9.2020 môže prísť kontrola z orgánu verejnej správy a môže žiadať
potvrdenie o vývoze žumpy spred 2 rokov, kto z občanov má potvrdenie
o vyvezení, otázkou je, čo ďalej, ak by sa vozilo do Kútov príp. inde , otázkou je
kapacita, a bude to finančne náročnejšie
p. Hájek:
 boli sme oboznámení, že v prípade tlakovej kanalizácie, to bude stáť rodinu 2000 €
 obdržali sme informácie , že to nejde, stále sa na tom robí od r. 2005, no nič sa
neurobilo, odpoveď, že s kanalizáciou sa niečo robí, neuspokojí občanov
poslanec Mgr. Baláž J. :
 financie nás blokujú, sú tu názory viacerých odborníkov, nič sa nevyriešilo
 spoliehať sa na výzvy, čo keď nám to neprejde, otázkou je či, by sme neboli
schopní vybudovať ČOV v obci prostredníctvom úveru
 ak by sme riešili kanalizáciu smerom do Morav. Sv.Jána, čo s osadami Tomky,
Húšky, ideálna by bola kanalizácia s vlastnou ČOV
 predaj pozemkov – koľko sme predali, v minulom roku sa predali pozemky za 27
€/ m2, územný plán bol prijatý v r. 2007, mali byť paralelne spojené dve ulice, nič
sa neurobilo, asi UP nebol dobrý
 na konci r. 2018 sme mali v rezervnom fonde 329 000 €, teraz stav iný, veľa sa
investovalo, diskutuje sa na poradách
 postavenie starostky nie je také jednoduché, poslanci sa snažia, záleží im na tom,
aby sme sa posunuli vpred, teraz sa bude problematike venovať nový človek,
hádam sa to podarí, bude to náročné

p. Mračna:
 kanalizácia - bola vypracovaná predbežná projektová dokumentácia, v máji 2007
bolo zvolané verejné zhromaždenie, odborníci uvažovali o tlak. kanalizácii, urobili
aj ukážku a prednášku, tu sa naši občania nezjednotili
 na stavebnej fakulte vybavil stretnutie s Ing. Stankom, bol názoru zrealizovať
spádovú kanalizáciu, od Doliny smerom na Sekule vybudovať zbernú nádrž,
ponúkli vypracovať projektovú dokumentáciu k žiadosti na stavebné povolenie,
bolo potrebné zabezpečiť ČOV
 v KD v Sekuliach sa konalo stretnutie, preberala sa kanalizácia pre Mor. Sv. Ján
(MSJ) a Sekule, do úvahy prichádzala ČOV v MSJ , boli sme požiadaní, či by sme
mohli našu obec odkanalizovať do ČOV MSJ, žiadosť nám zamietli z dôvodu, že
netvoríme jednu aglomeráciu
p. Hájek:
 treba si vyčleniť financie, zavolať odborníkov na obe kanalizácie
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p. Tomek:
 s tlak.kanalizáciou sa nič neriskuje, náklady by boli drahšie
 spádová kanalizácia – ak by nefungovala, začali by problémy
poslanec Vlk P. :
 odpredaj pozemkov – je rozbehnutý UP, budú sa robiť urbanistické štúdie na
územia, až po ich vypracovaní sa bude zvažovať a riešiť odpredaj
 doťahuje sa UP na mieru našej obce s architektom, ktorý má skúsenosti, rieši
architektúru a rôzne iné oblasti, bolo mu zaslané zadanie pôvodného UP na
prekonzultovanie, každému územiu bude predchádzať urbanistická štúdia
 kanalizácia – otázkou je, či chceme byť závislí na prevádzkovateľovi, za p.
Chudíka bola vypracovaná dokumentácia na tlak.kanalizáciu
 spádová, gravitačná – pre občanov je najpohodlnejšia , náklady sú však niekoľko
násobne , tlak.kanalizácia – na výstavbu jednoduchšia, náklady sú na občanovi
 otázkou je čo s potrubím – vybudovať ČOV alebo sa napojiť na MSJ
 mali sme x odborníkov, záujmom je vyriešiť aj osady
 rozhodili sme určité siete, ešte tento rok by sme sa chceli dopracovať ku
konkrétnym projektom
p. Macejka:
 UP už mal byť hotový, robí sa 2 roky, je tu nový projektant, urobí sa projekt, bude
sa pripomienkovať ďalšie 2 roky
poslanec Hudec D. :
 tento UP je postavený tak, že pred obcou, v obci môže vyrásť hocijaká budova,
fabrika,..
 chceme zachovať historické centrum
 my nie sme povinní prijať všetko, záleží na tom, ako bude obec vyzerať
poslanec Vlk P. :
 nejde sa robiť nový UP, zadanie plánu je iné, my si zadáme, čo chceme v UP,
chceme ho prestaviť už tento rok
p. Čechánková :
 doteraz sme na pozemku pestovali zeleninu 60 rokov a nikomu to nevadilo, Márii
Čechánkovej to bolo umožnené, dohoda ešte s bývalým starostom
poslankyňa Hromkovičová M. :
 kedy bola podaná prvá žiadosť o odkúpenie
 momentálna situácia je taká, že sa robí UP, záhradu ste mali v prenájme za 1€/ m2
?, záhrada je na exponovanom mieste v obci, projektant sa vyjadril, že toto miesto
by bolo vhodné revitalizovať
 predmetný odpredaj bolo potrebné riešiť pred 30 rokmi
 s poslancami sme sa dohodli, že obecný pozemok nepredáme, taká bola dohoda
 starostka reagovala : p. Mária Čechánková chcela podať žiadosť cca 6 rokov
dozadu, ale ju nepodala
poslanec Vlk P. :
 diskutovať bude lepšie až po vypracovaní UP , konkrétnej urbanistickej štúdie
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 ku kanalizácii sa chceme postaviť tak, aby sme neboli na nikom závislí, budú sa
riešiť aj chatové oblasti, v pôvodnom UP sa neriešilo
 podarilo sa rozhýbať určité veci, tento rok chceme predstaviť konkrétny projekt
 záleží na tom, aby každá časť územia, bola podmienená urbanistickou štúdiou
a zosúladená s architektúrou
 v prípade záujmu je možné poskytnúť k nahliadnutiu celé prestavenie UP
p. Celláry :
 ako dlho to bude trvať, kedy bude možné stavať
 u niekoho to ide, u niekoho nie, prečo nie je rovnaký meter pre všetkých
poslanec Hudec D.:
 chceme v obci zachovať historické centrum-stred, jedná sa ochranu občanov
 je možné, že za domom sa môže postaviť panelák, fabrika, ...
 ideme územia pospájať tak, aby sa robili komunitné centrá, námestia, nakoľko
v minulosti to nebolo regulované UP, chceme počkať na urbanistické štúdie
 nebudú sa predávať obecné pozemky, pokiaľ nebudú podmienené urbanistickou
štúdiou
p. Brázdil :
 dotazoval sa, či budú v UP zahrnuté miesta na parkovanie nákladných aút
vzhľadom na hluk traktora, ktorý parkuje na ich ulici
poslanec Vlk P. :
 to je príklad zadania UP, jeden z dôvodov, či bude podľa tohto UP možné stavať
parkovacie miesta, vyhradiť parkovacie miesta
 architekt - odborník to preštuduje, bolo mu zaslané na preštudovanie pôvodné
zadanie UP
p. Duffek :
 chce sa vyjadriť za občanov osád Tomky, Valy, Húšky
 ČOV nemôže byť bez UP, ani bez kanalizácie , jedno s druhým súvisí
 občania z osád nie sú s ničím oboznámení, otázkou je kto to bude platiť, keď tu
nebude ČOV, prikloniť sa k osadám, aj tam treba ochraňovať životné prostredie
 prikláňa sa k dvojkomorovej kanalizácii
poslanec Vlk P. :
 je možné spolupracovať so špičkovými odborníkmi – Ing. Oravec a Ing. Pšenička,
chcú nám predstaviť celý systém, ako funguje, chceme riešiť aj osady , sú ochotní
vysvetliť a ukázať občanom
p. Celláryová M.:
 vyjadrila sa ku kúpe svojho pozemku, ktorý kúpila od súkromnej osoby
 treba sa obrátiť na toho, kto vydal stavebné povolenie
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poslanec Vlk P. :
 článkom sme podmienili to, že sa občania konečne začali viac zaujímať, či už
o UP, o kanalizáciu
 obhajujeme si rok práce, rok sme naháňali odborníkov na kanalizáciu, na UP
p. Prevajová:
 pred vami všetky generácie, robili to, čo robíte vy
 tiež ste sa zaujímali až keď ste boli poslancami
poslankyňa p.Hromkovičová:
 otázka na starostku , ako sa rozhodla s vyhlásením súťaže na dodávateľa odpad.vôd
 starostka odpovedala: obecné budovy sa budú vyvážať fekálie do ČOV, vyhlási sa
výberové konanie, mailom a pripomienky môžu prísť písomne
 poslankyňa sa vyjadrila, že ak by to bolo mailom, má námietky, nie je to
spravodlivé voči všetkým uchádzačom, je tu konflikt záujmov, najtransparentnejšie
riešenie je formou obálok s nápisom „neotvárať“ a zvolením komisie, chce byť
členkou komisie
 starostka reagovala : súťaž je možné robiť aj mailom, presne sa stanoví v
podmienkach , aj čas doručenia, nemá však problém s tým, aby bolo riešené len
formou obálok písomne, je možné byť účastníkom
p. Brázdil:
 pýtal sa, kto bude vyvážať žumpu v rodinných domoch
 počul v rozhlase 4.1.2020 o ukončení vývozu žumpy ND – A. Kratochvíl ,
potreboval vyviezť žumpu, v areáli mu bolo oznámené , že mu žumpu vyvezú za
86 € do ČOV , telefonicky obdržal informáciu na OU – nech mu žumpu vyvezie p.
Chovanec
 starostka odpovedala: obecné budovy sa budú vyvážať fekálie do ČOV, vyhlási sa
výberové konanie, mailom a pripomienky môžu prísť písomne, môže sa prihlásiť
osoba, ktorá má živnosť na vývoz odpad.vôd, oprávnenie a zmluvu s ČOV
 p.Brázdil sa dotazoval. kto má licenciu , kto má zmluvu, u koho to má zistiť
poslanec Hudec D.:
 vyžiadali sme si zmluvu medzi obcou a ND – A.Kratochvíl, dal ju pozreť
právničke, preveril si podpisy a v tomto prípade sa jedná o porušenie Zákona č.
357/2004
 chýba : očíslovanie zmluvy, príloha, platný cenník od 1.7.2009, súpis prác, zmluva
mala byť dodatková, ako sa kontroluje reálnosť vykonanej práce, poistenie
zodpovednosti za škodu, právnička by trvala na výpovedi zmluvy , aby boli
občania krytí
poslankyňa Hromkovičová M.:
 dotazovala sa na zmluvu z r.2009 , kde bola doteraz, 2 roky dozadu sa na ňu
informovala
 naša kontrolórka robila kontrolu o odpadoch v r.2016, zmluva nebola poskytnutá
 starostka reagovala: zmluva je založená v šanone v r.2009
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hlavná kontrolórka:
 kontrola sa týkala komunálneho odpadu, nie odpadu žumpy, kontrolovala sa ASA
 pri palive sa pýtala na zmluvu s ND A.Kratochvíl, ekonomka žiadnu zmluvu
nevidela
poslankyňa Hromkovičová M.:
 kontrola pohonných hmôt – tankovanie u p. Kratochvíla, aby sme ušetrili, aby sme
zamedzili príp. nehodám, ak je Piaggio napr. v Šaštíne, prečo sa tam nenatankuje,
ale tankuje sa vždy v Jure
 oprava Piaggia – prečo sa nedalo opraviť na družstve u p. Šimonoviča , na jednej
strane chcem ušetriť, na druhej strane dáme do servisu v Malackách
 starostka odpovedala: je to jej rozhodnutie, kam sa bude voziť auto do opravy,
nemala informáciu, že p. Šimonovič je autorizovaný automechanik
poslanec Hudec D.:
 nemôžeme si samy stanoviť, musí to prejsť transparentne, treba urobiť výberové
konanie na pohonné hmoty pre obec
p.Tomek:
 nevidí význam v tom, aby sa tankovalo mimo obce, máme priamo v dedine riešenie
na to, čo funguje, prečo by sa nemohol aj p. Kratochvíl zapojiť
 tankovanie do bandasiek mimo obce, o v čase letnej sezóny počas kosenia, nevidí
ako transparentné, otázkou je aj skladovanie naplnených bandasiek

poslankyňa Hromkovičová M.:
 uvedené nikto nikdy nenamietal , ani voči práci p.Kratochvíla
 vyzývala viackrát, aby sa zavolal p.Kratochvíl porozprávať sa o prípadnej
spolupráci
 p.Vlk sa chcel rozprávať s poslancami, predložiť ponuku, neriešilo sa
poslanec Vlk P.
 p.Kratochvíl nemôže byť vylúčený z verejných súťaží
starostka:
 do 5000 € sa nemusí robiť verejné obstarávanie (cena bez dane), ak napr. napadne
vo februári 3x sneh, nebudeme vystavovať zmluvy na 300 €
poslanec Hudec D.:
 práca p.Kratochvíla – vďačíme mu za úpravu ciest, musí byť však súčasťou zmluvy
poistenie škôd
starostka:
 u PHM sú pohyblivé ceny, treba si pozrieť, koľko sme dali z rozpočtu v 1/2019 za
údržbu
 úhrňanie ciest – nebolo to ani 2000,- €
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poslanec Hudec D.:
 chýba kontrola, počet výjazdov, km a treba určiť zodpovednú osobu na kontrolu
súpisu vykonaných prác s realitou
poslankyňa Hromkovičová M.:
 opätovne žiadala záväzné stanovisko k výberovému konaniu
 starostka odpovedala : áno, záväzne formou obálok
 poslankyňa sa dotazovala: fy Čestav fa v r. 12/2019 cez 500€ - čo sme robili
s cementom a tvárnicami
 starostka odpovedala : preverí
 poslankyňa : žiadala štatistiku vyťaženosti právnika, navrhuje organizáciu, ak
nebude právnik v danom mesiaci vyťažený, dať mu skontrolovať, vypracovať
VZN, návrh, smernicu
poslanec Mgr. Baláž J.:
 pýtal sa, ako sa bude občanom vyvážať žumpa
hlavná kontrolórka :
 veľa vecí tu odznelo dobrých, chýba tu základ, kto, čo, kedy urobí
 obec nie je povinná zabezpečiť vývoz žumpy
 v Zákone č.442/2002 § 36 je uvedené, že obec zabezpečuje podmienky za
zneškodňovanie odpadu, ak obec nemá kanalizáciu, obec zabezpečí, kto dá vyviezť
odpad, oslovia sa 2-3 vývozcovia, doporučuje zverejniť ich tel. čísla na webe obce
 obec je povinná predložiť VZN o vývoze, zneškodňovaní žúmp s uvedením mien
3-5 ľudí - to je zabezpečenie podmienok
 obec má zabezpečiť podmienky, nie samotnú činnosť, obec mala informovať, kto
zabezpečí náhradné vyvážanie
 zmluva z r. 2009 – mala tam byť výpovedná lehota
poslanec Hudec D.:
 ak je výpovedná lehota, malo by sa vyvážať ešte 3 mesiace cez ND – A. Kratochvíl
poslankyňa Hromkovičová M.:
 dotazovala sa na zmluvu Výskumný ústav vodohospodárstva , monitorovacie
zariadenie – k čomu prispeje, dostaneme za to 30 €
 starostka odpovedala: jedná sa o monitorovací objekt, je to zariadenie o rozmere
50/50 – vrt určený na sledovanie znečistenia podzemných vôd, robili prieskum
územia, našli si vhodný pozemok, obce môže každý rok žiadať informáciu o kvalite
podzemnej vody

20

9. Záver
Po ukončení diskusie starostka poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Zapísala: Martina Sýkorová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
.....................................

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

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

...............................................
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OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR - HLAVNÁ KONTROLÓRKA
Por.číslo materiálu: 1/2020/HK
Materiál na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva, dňa ............................ 2020

Uzn. č.......................... 2020

Názov materiálu:

SPRÁVA

O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019

Spracovateľ a predkladateľ:
Mgr. Iveta Balejčíková
Hlavná kontrolórka obce

I. Zhrnutie
1.1. Východisko: Ustanovenie § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších
predpisov.
1.2. Stručný súhrn informácií:
Správa obsahuje prehľad kontrolnej a inej činnosti hlavnej kontrolórky obce v priebehu roka 2019.
1.3. Iné náležitosti, zdroje informácií:
Zdroje informácií:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- plány kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019
- metodická pomoc – usmernenia
1.4. Návrh uznesení:
Obecné zastupiteľstvo obce
1. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE ZA ROK 2019
Východiská kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v období roku 2019
 Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 Zabezpečenie plnenia úloh podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2019
 Plnenie poţiadaviek obecného zastupiteľstva a starostky obce na kontrolnú činnosť
Úlohy podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení:
V roku 2019 boli obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení a v súlade s
plánom kontrolnej činnosti predloţené nasledovné dokumenty:
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019, zaslaná OÚ 21.2.2019
v zmysle zákonne stanovej lehoty a následne predloţená na najbliţšie rokovanie OZ dňa
4.3.2019 a zobratá na vedomie uznesením č. 36/2019.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Borský Svätý Jur za rok
2019 predloţené na rokovanie OZ dňa 24.6.2019 a zobraté na vedomie uznesením č. 73b/2019.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019, zaslaný
5.6.2019, predloţený na rokovanie OZ dňa 24.6.2019 a schválený uznesením č. 76/2019.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce BSJ a rozpočtových organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022, predloţené
na rokovanie OZ dňa 9.12.2019 a zobraté na vedomie uznesením č. 110/2019.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020,
predloţený na rokovanie OZ dňa 9.12.2019 a schválený uznesením č. 104/2019.
6. Správy o výsledkoch 6 kontrol:
V roku 2019 sa všetky kontroly realizovali v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti, ktorý bol zostavená nad rámec úväzku. Správa o výsledku 1 kontroly začatej v roku
2019 – Zverejňovanie v ZŠ BSJ bude predloţená na zasadnutie OZ v mesiaci marec 2020.
Správy o výsledkoch kontrol:
Tematické a mimoriadne kontroly – zúčtovanie dotácií
1. SPRÁVA Č. 42/A Z KONTROLY POSKYTNUTIA A ZÚČTOVANIA DOTÁCIE U VYBRANÝCH
SUBJEKTOV – zobratá na vedomie dňa 17.9. 2019 uzn.č. č. 85/2019
Kontrola bola vykonaná v období: 4-7/2019 s prerušovaním
Predmet kontroly: Dotácie
Cieľ kontroly:
A. Kontrola správnosti poskytnutia dotácie v zmysle platných VZN obce o poskytovaní
dotácie v rokoch 2018 – subjektu 1 - DFS Juránek.; Ţiadosť, Zmluva, Zúčtovanie Oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť pouţitia finančných prostriedkov pri zúčtovaní
dotácie ;
B. Kontrola správnosti poskytnutia dotácie v zmysle platných VZN obce o poskytovaní
dotácie v rokoch 2018 – subjektu 2 - Miestny spolok Červeného kríţa Borský Svätý Jur.;
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Ţiadosť, Zmluva, Zúčtovanie - Oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť pouţitia
finančných prostriedkov pri zúčtovaní dotácie ;
Výsledok kontroly - zhrnutie - zistenia:
1. Všetky agendy dotácií sú uloţené na sekretariáte, pričom tieto má spravovať referát
„ekonomiky“;
2. Nie najvhodnejšia doba pre aktualizácia starého VZN č. 1/2006 na nové VZN č. 1/2018
z 13.7.2018 v priebehu roka, kedy uţ ţiadosti boli podané podľa starého tlačiva;
3. Ani jeden so subjektov ţiadajúci o dotácie nijakým spôsobom nepreukázal svoju právnu
identitu;
4. Vo oboch VZN chýba špecifikácia, ktoré z všeobecne prospešnej sluţby a účelu bude obec
podporovať;
5. Určiť ako sa bude doporučenie a schvaľovanie príslušnou komisiou preukazovať ako
doklad do agendy ţiadateľa o dotáciu;
6. Doplniť do nového VZN ako sa bude postupovať keď ţiadosť o dotáciu bude doručená
neúplná (či sa vráti ţiadateľovi pred zaevidovaní do došlej pošty, alebo sa len vyzve
ţiadateľ na doplnenie prípadne doloţenie podkladov k ţiadosti);
7. Zloţka kaţdého príjemcu dotácie nie je zosumarizovaná, tak, aby v nej boli všetky doklady
potrebné pre kontrolu (výpisy, prezenčné listiny, fotografie, pozvánky a iné potvrdenia
súvisiace s dotáciou);
8. Z aktuálneho VZN nie je jasné, či písomnú správu treba zvlášť dávať a bude mať písomnú
formu, alebo sa za ňu povaţuje zúčtovanie, ktoré je číselné a sumarizujúce doklady.
Subjekt 1:
9. Nepreukázanie dokladu preukazujúci zaloţenie účtu.
10. Neuvádzanie názvov podujatí, ktoré sa plánu zdruţenie občanov zúčastniť hlavne miestne
a regionálne; v prípade zahraničných nie je preukázaná pozvánka od hostiteľ, účasť, počet
účastníkov, spôsob dopravy, atď.);
11. Nedostatočne obsahovo spracovaná zmluva o poskytnutí dotácie;
12. Nečíslovanie všetkých dotačných zmlúv chronologicky;
13. Uhrádzanie všetkých výdavkov subjektom 1 v hotovosti, bez moţnosti kontroly, či druhá
strana mala skutočne túto sumu výplatnú, keďţe podpisy predávajúcich chýbali;
14. Prečerpanie určených poloţiek účelu dotácie subjektu 1, pouţitie prostriedkov na iné
nákupy ako boli v zmluve určené;
15. Nesčítanie pouţitej dotácie podľa pouţitých dokladov na zúčtovacom tlačive;
16. Neúplné vykonávanie ZFK a AFK.
17. Nestanovenie povinných dokladov k zúčtovaniu v zmysle zákona o účtovníctve, prípadne
o cestovných náhradách;
18. Nejasnosť účtovných dokladov a i vedenia v evidencii subjektu 1;
Subjekt 2:
19. Vystavovanie a podpísanie ţiadosti za iný právny subjekt pod cudzím IČOm;
20. Nepreukázanie dokladu preukazujúci zaloţenie účtu.
21. Nesúlad medzi ustanovením zmluvy o pripísaní dotácie na účet ţiadateľa a skutočnej
úhrady v hotovosti – neupravenie zmluvy v zmysle predchádzajúcich skúseností;
22. Nedoloţenie bločkov podpornými dokladmi ako sú prezenčné listiny podľa dní odberu;
23. Neoverenie bankové čísla uvádzané na ţiadosti na základe nejakého dokladu;
24. Názov podujatia v bodoch a) aţ d) uvádzaný zmätočne, opakovaním niektorých aktivít,
ktoré potom moţno ťaţko vyhodnotiť číselne.
25. Zmluva so subjektom 2 nemá pridelené číslo.
26. Nedostatočne obsahovo spracovaná zmluva o poskytnutí dotácie;
27. Zúčtovanie nie vydokladované podľa účelov určených v zmluve;
28. Neexistujúce prezenčné listiny účastníkov odberu krvi a následne poberania občerstvenia;
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Hlavná kontrolórka spracovala odporúčania na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich
vzniku:
 Doplniť do nového VZN č. 1/2018 čo obec povaţuje za všeobecne prospešnú sluţbu
a verejnoprospešný účel.
 Spracovať ako súčasť VZN - Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie, v ktorej bude zadefinované
- podmienky poskytnutia dotácie, termíny na zúčtovanie dokladov, druhy dokladov
preukazujúce čerpanie dotačných zdrojov (kópia, originál, verifikácia kópie s originálom
zodpovedným pracovníkom..), podmienky sankcií v prípade nedodrţania zmluvných
podmienok ako aj ďalšie podmienky rozhodujúce pre zvládnutie procesu zúčtovania
poskytnutej dotácie;
 Určiť presnejšie vo VZN usporiadanie prezentácie zdruţení občanov len na území Slovenska
a najmä v obci ako je uţ uvedené v novom VZN, resp. v blízkom okolí, z dôvodu moţnej
následnej kontroly výdavkov;
 Stanoviť , aby výdavky z dotácií boli uhrádzané na bankové účty subjektov zabezpečujúcich
tovary alebo sluţby.
 Doplniť povinnú prílohovú časť VZN č. 4 – zúčtovanie ako
Formulár pre vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe zmluvy, pričom formulár by mal
obsahovať, nie len zúčtovanie – zoznam výdavkov a bločkov, ale aj:
 Vecné vyhodnotenie dotácie: - správu o realizovaných aktivitách súvisiacimi
s predmetom dotácie, informácie o počte klientov atď.
 Pri Finančnom vyúčtovaní – „zúčtovaní“ dotácie: - celková rekapitulácia výdavkov,
vyčíslenie celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie podľa oprávnených
poloţiek/výnosy z dotácie, predloţenie písomného prehlásenia zodpovednej osoby
o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, čitateľné fotokópie preukazujúce pouţitie
dotácie, ktorých zhodu z originálom odobrí svojim podpisom zodpovedný pracovník;
 Prijať príslušné opatrenia v zmysle hore údených kontrolných zistení podľa bodov 1 aţ 28.
Kontrola bola ukončená zaslaním správy dňa 05.08.2019.
Obecný úrad v súčinnosti s poslancami na základe záverov kontroly pripravil stretnutie
predstaviteľov organizácií ţiadajúcich o dotácie a dohodol spôsob vyúčtovania dotácií na základe
legislatívnych poţiadaviek a obce. Povinná osoba predloţila 31.10.2019 písomný zoznam prijatých
opatrení, ako bolo vyjadrené upozornenie pracovníkov zodpovedných za predkladanie zúčtovania
dotácií a ich účtovnú evidenciu.
2. SPRÁVA Č. 42/B Z KONTROLY POSKYTNUTIA A ZÚČTOVANIA DOTÁCIE U VYBRANÝCH
SUBJEKTOV – zaslaná 10.9.2019.
Kontrola bola vykonaná v období: 4-7/2019 s prerušovaním
Predmet kontroly: Dotácie
Cieľ kontroly:
Kontrola správnosti poskytnutia dotácie v zmysle platných VZN obce o poskytovaní dotácie
v rokoch 2018 – subjektu 1 - Futbalový klub BSJ (ďalej len „FK“); Ţiadosť, Zmluva, Zúčtovanie
- Oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť pouţitia finančných prostriedkov pri zúčtovaní dotácie
Výsledok kontroly - zhrnutie - zistenia:
1. Agenda FK BSJ je taktieţ uloţená na sekretariáte obce, tak ako ostatné zloţky dotácií,
pričom tieto má spravovať referát „ekonomiky“;
2. Nie najvhodnejšia doba pre aktualizácia starého VZN č. 1/2006 na nové VZN č. 1/2018
z 13.7.2018 v priebehu roka, kedy uţ ţiadosti boli podané podľa starého tlačiva;
3. Subjekt ţiadajúci o dotáciu nijakým spôsobom nepreukázal svoju právnu identitu;
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4. V oboch VZN chýba špecifikácia, ktoré z všeobecne prospešnej sluţby a účelu bude obec
podporovať – teda aj šport alebo podobne;
5. Určiť ako sa bude doporučenie a schvaľovanie príslušnou komisiou preukazovať ako
doklad do agendy ţiadateľa o dotáciu;
6. Doplniť do nového VZN ako sa bude postupovať keď ţiadosť o dotáciu bude doručená
neúplná (či sa vráti ţiadateľovi pred zaevidovaní do došlej pošty, alebo sa len vyzve
ţiadateľ na doplnenie prípadne doloţenie podkladov k ţiadosti);
7. Vyúčtovanie príjemcu dotácie nie sú zosumarizované tak, aby bolo jednoznačne
identifikovať – priradiť k výdavkom určeným v zmluve;
8. Niektoré výdavky nie sú doloţené bankovými výpismi iba dokladmi o zadaní platby, ale uţ
nie jej samotným vykonaním prevodu cez banku. Pri úhradách v hotovosti VPD nie sú
podpísané príjemcom;
9. Z aktuálneho VZN nie je jasné, či písomnú správu treba zvlášť dávať a bude mať písomnú
formu, alebo sa za ňu povaţuje zúčtovanie, ktoré je číselné a sumarizujúce doklady.
10. Nepreukázanie dokladu preukazujúci zaloţenie účtu.
11. Nedostatočne obsahovo spracovaná zmluva o poskytnutí dotácie;
12. Nečíslovanie všetkých dotačných zmlúv za dotácie chronologicky;
13. Prečerpanie určených poloţiek účelu dotácie subjektu, pouţitie prostriedkov na buď na iné
nákupy ako boli v zmluve, alebo v inej výške a to bez určenia zmeny účelu pouţitia dotácie
– dodatkom k zmluve;
14. Nesčítanie pouţitej dotácie podľa účelu dotácie na zúčtovacom tlačive;
15. Neúplné vykonávanie ZFK a AFK.
16. Nestanovenie povinných dokladov v zmluve k zúčtovaniu v zmysle zákona o účtovníctve,
prípadne o cestovných náhradách;
17. Nejasnosť účtovných dokladov a i vedenia v evidencii ţiadateľa;
Hlavná kontrolórka spracovala odporúčania na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich
vzniku:
 Doplniť do nového VZN č. 1/2018 čo obec povaţuje za všeobecne prospešnú sluţbu
a verejnoprospešný účel.
 Spracovať ako súčasť VZN - Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie, v ktorej bude zadefinované
- podmienky poskytnutia dotácie, termíny na zúčtovanie dokladov, druhy dokladov
preukazujúce čerpanie dotačných zdrojov (kópia, originál, verifikácia kópie s originálom
zodpovedným pracovníkom..), podmienky sankcií v prípade nedodrţania zmluvných
podmienok ako aj ďalšie podmienky rozhodujúce pre zvládnutie procesu zúčtovania
poskytnutej dotácie;
 Stanoviť , aby výdavky z dotácií boli uhrádzané na bankové účty subjektov zabezpečujúcich
tovary alebo sluţby.
 Doplniť povinnú prílohovú časť VZN č. 4 – zúčtovanie ako
Formulár pre vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe zmluvy, pričom formulár by mal
obsahovať, nie len zúčtovanie – zoznam výdavkov a bločkov, ale aj:
 Vecné vyhodnotenie dotácie: - správu o realizovaných aktivitách súvisiacimi
s predmetom dotácie, informácie o počte klientov, športovcov... atď.
 Pri Finančnom vyúčtovaní – „zúčtovaní“ dotácie: - celková rekapitulácia výdavkov,
vyčíslenie celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie podľa oprávnených
poloţiek/výnosy z dotácie, predloţenie písomného prehlásenia zodpovednej osoby
o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, čitateľné fotokópie preukazujúce pouţitie
dotácie, ktorých zhodu z originálom odobrí svojim podpisom zodpovedný pracovník;
 Prijať príslušné opatrenia v zmysle hore údených kontrolných zistení podľa bodov 1 aţ 17.
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Kontrola bola ukončená zaslaním správy dňa 10.09.2019
Obecný úrad v súčinnosti s poslancami na základe záverov kontroly pripravil stretnutie
predstaviteľov organizácií ţiadajúcich o dotácie a dohodol spôsob vyúčtovania dotácií na základe
legislatívnych poţiadaviek a obce. Povinná osoba predloţila 31.10.2019 písomný zoznam prijatých
opatrení, ako bolo vyjadrené upozornenie pracovníkov zodpovedných za predkladanie zúčtovania
dotácií a ich účtovnú evidenciu.
PREUKAZATEĽNOSTI A HOSPODÁRNOSTI VYBRANÝCH BEŽNÝCH VÝDAVKOV
PRACOVNÉ ODEVY - zaslaná 11.9.2019

3. KONTROLA

-

Kontrola vykonaná v termíne: 6-9/2019 s prerušovaním
Kontrolované obdobie : 2018
Predmet kontroly: Výdavky na pracovné odevy
Výsledok kontroly - zhrnutie - zistenia:
1. Obec dodrţuje príslušné ustanovenia zákonníka prace v oblasti zabezpečenia primeraných
pracovných odevov pre svojich zamestnancov;
2. Obec má spracovaný vnútorný predpis – Smernicu pre poskytovanie osobných ochranných
pracovných a čistiacich prostriedkov v rámci BOZP;
3. Obec rozpočtovala finančné prostriedky na zabezpečenie nákupu pracovných odevov;
4. Obec vedie evidenciu prideľovaných pracovných odevov v zmysle zákona.
Nebolo nutné podať odporúčania a prijímať opatrenia.

4. KONTROLA PREUKAZATEĽNOSTI A HOSPODÁRNOSTI
PALIVO - zobratá na vedomie dňa 9.12. 2019 uzn.č. č. 102/2019

VYBRANÝCH BEŽNÝCH VÝDAVKOV

-

Kontrola vykonaná v termíne: 7-10/2019 s prerušovaním
Kontrolované obdobie : 2018
Predmet kontroly:
Kontrola výdavkov na pohonné hmoty pre pouţívanie dopravných
prostriedkov
Cieľ kontroly:
Zabezpečiť dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými financiami.
Výsledok kontroly - zhrnutie - zistenia:
- Kontrolou boli zistené nielen formálne nedostatky, ale i nedostatky v preukazateľnosti
faktúrovaných PHM - chýbajúce bločky za PHM - nafta Octávia, neúplnosť záznamov
o prevádzke neidentifikovaného motorového vozidla, nepodpísanie dokladov relevantným
zamestnancom - § 8 ods. 1 zák. 431/2002,
- vykazovanie záznamov osobou ktorá nemá určené v pracovnej zmluve/náplni vedenie
nejakého motorového vozidla;
- neidentifikovaný záznam o prevádzke vozidla (bez určenia mena, alebo ŠPZ) uvádza za
kaţdý mesiac čas jazdenia takmer vţdy od 7 do 15 hod., pričom cieľ cesty je uvádzaný
napr. BSJ Húšky tam-späť = 78 km, BSJ asi po obci = 53 km, BSJ – Šaštín Stráţne – tamspäť = 112 km, alebo 53 km; BSJ – Veľké Kostolany tam-späť = 186 km, BSJ-Tomky 50
km; a pod..
- na všetkých „záznamoch chýbajú podpisy vodiča, i vedúceho pracovníka zodpovedného za
autodopravu alebo vedúceho určeného pre riadenie svojich podriadených pracovníkov;
- z dokladu nie jasné kto je predkladateľom záznamov o čerpaní a vykazovaní PHM;
- neznámi predkladateľ záznamov vystavoval doklady, ktoré predkladal spolu s faktúrou na
ekonomický referát; Všetky doklady vystavoval ale nepodpisoval príslušných pracovník –
pouţívateľ automobililu bez prvotnej moţnosti overenia hospodárnosti, efektívnosti
6

-

a účelnosti vynakladaných prostriedkov zodpovedným pracovníkom za autodopravu, resp.
pracovníkom, ktorý poberá plat za riadenie.
Organizačný poriadok obce, Zásady obehu dokladov, smernica pre vykonávanie základnej
finančnej kontroly, pracovný poriadok, alebo smernica ktorou by boli určené podmienky
pouţívania sluţobných alebo aj osobných motorových vozidiel zamestnancami
neupravujú túto oblasť, čo je nedostatok ako práv, ale i povinností pri vykazovaní čerpania
pohonných hmôt na sluţobné motorové vozidlá ale i zodpovednosti za ne určenými
zamestnancami.

Kontrolou dokladov pre vyúčtovanie pohonných hmôt dokladaných k faktúram bolo zistené
ţe na ţiadnom z dokladov – záznam o prevádzke vozidla chýba podpis nielen vodiča, alebo
prepravovanej osoby, ale aj podpis nadriadeného pracovníka, ktorý by záznam kontroloval;
- Následne bola vykonaná základná finančná kontrola (ďalej len „ZFK“) faktúry
v nadväznosti na rozpočet, v ktorom bola poloţka na PHM rozpočtovaná; ZFK kontrola
bola vykonaná pracovníčkou úradu zodpovednou za rozpočet a starostkou obce;
Iné zistenia – personálna agenda:
- podľa vyjadrenia pracovníkov úradu je vedúcim pracovníkom zamestnanec pôvodne prijatý
na funkciu – údrţbár KD a údrţba verejnej zelene, ktorému bolo zo dňa 29.6.2018 priznaný
príplatok 20 % podľa rozhodnutia o plate v zmysle § 8 zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.
- Kontrolou osobného spisu dotyčného zamestnanca a podľa pracovnej zmluvy zo
dňa 7.4.2000 a následne ďalšou pracovnou zmluvou ako Dodatok č. 2 k PZ z 7.4.2000,
ktorý riadi prácu niektorých iných zamestnancov, bolo zistené, ţe táto skutočnosť nie je
uvedená v ţiadnom internom dokumente, ktorý by pojednával o právach ale i povinnostiach
vedúceho zamestnanca, ani v pracovnej zmluve, resp. pracovnej náplni dotyčného
zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, ţe zamestnanec, ktorý má priznaný príplatok za
riadenie má ako práva, tak i povinnosti najmä v zmysle § 82 zákonníka práce, resp. aj
v zmysle § 182, § 185 - Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov.
- Na miesto vedúceho zamestnanca sa vzťahujú ust.§ 5 Výberové konanie na miesto
vedúceho zamestnanca zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. V spise
neboli ţiadne dokumenty k výberovému konaniu na pozíciu vedúceho zamestnanca ani
dokument o zverejnení výsledkov výberového konania, čím nebolo preukázané dôsledné
plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov.
-

Hlavná kontrolórka spracovala odporúčania na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich
vzniku:
-

-

-

-

odstrániť nesúlad so zákonom o účtovníctve v zmysle § 8 ods. 1) Účtovná jednotka je
povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov;
Zabezpečiť aktualizovanie vnútorného predpisu určujúceho zodpovednosť vedúceho
pracovníka za správnosť vykazovania záznamov o vedení motorových vozidiel, resp.
iného dokladu preukazujúceho skutočné čerpanie pohonných hmôt na kontrolované vozidlá
Octácia a Págiio, ako aj iných zariadení kam do ktorých sa čerpajú PHM;
Odstrániť formálne aj relevantné nedostatky pri vykazovaní, podpisovaní záznamov
o sluţobných cestách sluţobnými vozidlami zodpovednými pracovníkmi;
Nastaviť postupy a zodpovednosť za zverené hodnoty - zmluva o zverení sluţobného
motorového vozidla zamestnancovi na plnenie pracovných úloh – vozidlo Octavia, Piaggio
(napr. Smernica pre pouţívanie sluţobných motorových vozidiel).;
Odstrániť nesúlad v konflikte záujmov..... zabezpečiť výkon ZFK (namiesto podpisu
štatutára) iným povereným vedúcim zamestnancom podľa rozhodnutia štatutárneho
orgánu.
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-

-

Aktualizovať príslušné interné predpisy v personálnej oblasti (kto v akej pozícií je vedúci
pracovník na ktorom útvare, referáte – jeho práva i povinnosti) v nadväznosti na súvisiace
ostatné interné normy (smernica o vykonávaní finančnej kontroly, organizačný poriadok);
Dodrţiavať, dokumentovať a zverejňovať akty súvisiace s výberom vedúcich
zamestnancov.

5. SPRÁVA Z KONTROLY PLNENIA POVINNOSTÍ PRI ZVEREJŇOVANÍ POVINNÝCH INFORMÁCIÍ
PODĽA § 5 Z.Č. 211/2000 Z.Z. SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM - Obecný úrad - zobratá
na vedomie dňa 9.12. 2019 uzn.č. č. 103/2019

Kontrola vykonaná v termíne: 10-11/2019 s prerušovaním
Kontrolované obdobie: 2019
Predmet kontroly: Zverejňovanie – vybrané ustanovenia § 5 z. č. 211/2000 Z.z.
Ciel: overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s vybranými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia upravujúcimi kontrolovanú oblasť .
Výsledok kontroly - zhrnutie - zistenia:
- obec mala spracovaný Štatút obce, kde sú uvedené kompetencie obce;
- nie je zverejnená organizačná štruktúra, resp. organizačný poriadok;
- nezverejnené informácie v zmysle bodu A. § 5 ods. 1 písm. b) aţ f),
- zverejnené informácie v zmysle bodu B. § 5 ods.2 zákona okrem dvoch zápisníc;
- sú zverejnené údaje o dochádzke poslancov
Hlavná kontrolórka spracovala odporúčania na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich
vzniku:
- zverejniť informácie v zmysle bodu A. § 5 ods. 1 písm. b) aţ f) ;
- zverejniť chýbajúce zápisnice;
- zverejniť organizačnú štruktúru, resp. organizačný poriadok;
Iné činnosti:
- pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva;
- priebeţné konzultácie so starostkou obce, pracovníčkami úradu podľa potreby, niektorými
poslancami;
- spolupráca pri riešení danej problematiky vyplývajúcich z kontrolných zistení na základe
vykonaných kontrol; účasť na zasadaní finančnej komisie – k téme dotácie;
- spolupráca pri aktualizovaní smernice o finančnej kontrole vrátane príloh, platnej na rok
2019;
- spolupráca pri vybavovaní niektorých sťaţností (sťaţnosť p. Kadlicovej - zaslané
stanovisko 18.7.1019 HK);
- účasť na vzdelávacích aktivitách Zdruţenia hlavných kontrolórov a iných školeniach,
individuálne odborné vzdelávanie.
V Borskom Svätom Jure, 15.1.2020
....................................................
Mgr. Iveta Balejčiková
Hlavná kontrolórka obce
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Ndzov organizdcie: MP Logistics, s.r.o.
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ZodpovednV pracovnik: R6bert Poldk

Obec Borsk'i Sviityi Jur
Borsk'i Svit'i Jur 690
908 79 Borsk'i Svit'i Jur

Vec: Udelenie srihlasu s usporiadanim kulttirno

-

spolodensk6ho poduiatia a prendinom autokempu

Ziadame o udelenie s0hlasu k usporiadaniu kult0rno-spolodensk6ho podujatia v obci Borsk,i Svdt'iJur
dast' - Autokemp Tomky, v dfioch 21.8. - 22.08.2020. Jednd sa o rockov'i festival s predpokladanou
ridast'ou cca 1000- 1500 l'udi.

Miime jednu poZiadavku na elektrinu aby tam bol 63 Amp6rov'i istid.

Za kladn6 stanovisko k Ziadosti vopred

Dakujeme
S

pozdravom a prijemnyi defi

"Yi,ffi
te Dpn: sK2o2326$t74

Robert Poldk

V Malackdch 18.12.2019

V prilohe: stanovisko okresn'i rirad Senica-Stiitna sprdva ochrany prirody a krajiny .d:OU-SE-OSZp20L9/OI4292-O8 zo dha 16.12.2019

F*vql.feghdnek, Hyiezdoslavova 151, Borsk'f Svdt'f Jur 908 79

OBEGff€V Uffi#"D
BOHSKV SViiT{l' .$[!R
oo$to

orun: | 0, 12, 2019

Obec Borsky 5v. Jur
Stepnidky 590
Borsk'f Sv. Jur

i

9A879
Vec

Ziadost o odkfpenie pozemku

Dolu podpisan'i Pavoleech5nek, naroden'i 1O.05.194Q trvale bytom Borsky
Sv. Jur 151, iiadam o odkripenie pozemku parcely registra C LSA|9, o rrimere
340m2 v katastr6lnom 6zemi obce Borshi 5v. Jur.

Za rrrybavenie vopred d'akujem.
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pozdravom
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