Zápisnica
Z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 17. 09. 2019 o 18.00 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
1. Otvorenie zasadnutia
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
Ospravedlnila sa poslankyňa Marta Hromkovičová, že príde neskôr. Starostka konštatovala, že je
prítomných osem poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia:

Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure v nasledovnom znení:
Program zasadnutia:
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 výsledkoch kontrol - dotácie
5. Plán odpadového hospodárstva
6. Doplnenie člena do sociálnej komisie
7. Lukáš Húšek – Žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie

Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Jozefa Baláža a Dušana Hudeca. Za schválenie
overovateľov dala starostka obce hlasovať

1

Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a Dušana Hudeca.

Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku starostka určila Martinu Sýkorovú.
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 12. septembra 2019.
Uznesenie č. 38/2019 – odpredaj pozemku Jánovi a Martine Katerincovej – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z parcely reg. „C“ č.
1026/1 (vzniká nová parcela reg. „C“ č. 1026/14 – zastavaná plocha o výmere 38 m2) za cenu 1,50
€/1m2, kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej, obidvaja bytom 908 79 Borský Svätý
Jur 483, ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že
novovytvorený pozemok tvorí súčasť dvora rod. Katerincovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie
pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento
pozemok nevyužíva pre svoje potreby.
Zmluva bola podpísaná 19.06.2019. Dňa 31.7. prišlo Rozhodnutie o prerušení konania, ktoré bolo
doplnené.
Uznesenie č. 46/2019 – zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. – v evidencii.
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zriadenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia a užívania inžinierskych sietí v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č.
35/2019 zo dňa 22. 03. 2019 vyhotoveného firmou 9G s.r.o., IČO: 50147935, úradne overeného
Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom pod č. 235/2019 dňa 01. 04. 2019 na pozemkoch
reg. C-KN:
- parc. č. 1667/4 (diel č. 1) 202 m2,
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- parc. č. 14684/1 (diel č. 2) 173 m2,
- parc. č. 14684/2 (diel č. 3) 22 m2 a (diel č. 4) 66 m2,
- parc. č. 14692/2 (diel č. 5) 3m2,
- parc. č. 1667/27 (diel č. 6) 223 m2,
- parc. č. 123/9 (diel č. 7) 13m2,
- parc. č. 123/5 (diel č. 8) 36 m2,
- parc. č. 123/4 (diel č. 9) 39m2,
- parc. č. 1669/9 (diel č. 10) 16 m2,
- parc. č. 1669/8 (diel č. 11) 4m2,
- parc. č. 1667/41 (diel č. 12) 93 m2
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Zmluva bola dňa 17.06.2019 odovzdaná na Okresný úrad, katastrálny odbor, ktorý konanie prerušil
a žiada o vyhotovenie dodatku k zmluve, ktorý je t.č. u Západoslovenskej distribučnej na podpise.
Uznesenie č. 49/2019 – odpredaj pozemku rod. Kovárovej – splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku z parcely reg. „C“ č.
1026/1, ostatná plocha, diel 11 o výmere 41 m2, diel 12 o výmere 55 m2, diel 13 o výmere 11 m2,
diel 14 o výmere 2 m2 a z parcely reg. „C“ č. 1026/4, záhrada, diel 15 o výmere 12 m2 a diel 16 o
výmere 16 m2, ktoré sú spolu vo výmere 137 m2 (z parcely reg. „C“ č. 1026/1 – 109 m2, z parcely
reg. „C“ č. 1026/4 – 28 m2) Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene
Vínkovej za cenu 1,50 €/m2 podľa Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom Bilickým,
úradne overeného Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 07.08.2017, ide
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že na
novovytvorenej parcele č. 1008/5 stojí garáž, ktorú rod. Kovárová vlastní a pozemky tvoria súčasť
dvora rod. Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o
dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby.
Kupujúci kupujú nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu do svojho podielového spoluvlastníctva
v nasledovných podieloch :
Vilma Kovárová v podiele 5/8 – ín,
Jozef Kovár v podiele 1/8 – ina,
Jaroslav Kovár v podiele 1/8 – ina,
Alena Vínková v podiele 1/8 – ina.
Dodatok k zmluve bol podpísaný 27.5.2019.
Uznesenie č. 50/2019 – zámena pozemku rod. Kovárovej – splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zámenu z parcely reg. „E“ č. 1008, zastavaná
plocha diel 1 o výmere 61 m2: vzniká novovytvorená parcela reg. „C“ č.1008/6 – ostatná plocha o
výmere 61 m2 a z parcely reg. „E“ č. 1019/2, ostatná plocha sa odčleňuje diel 10 o výmere 62 m 2
podľa Geometrického plánu č. 86/2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného
Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 562/2017 dňa 07.08.2017. Zamieňajúci si
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny navzájom zamieňajú tak, že Zamieňajúci Obec Borský
Svätý Jur sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 – ina pozemku parcely reg. „C“ č.1008/6 –
ostatná plocha o výmere 61 m2 a Zamieňajúci - Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a
Alena Vínková sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi z parcely reg. „E“ č. 1019/2 odčleneného
dielu 10 o výmere 62 m2 v nasledovných podieloch :
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Zamieňajúci Vilma Kovárová v podiele 5/8 – ín,
Zamieňajúci Jozef Kovár v podiele 1/8 – ina,
Zamieňajúci Jaroslav Kovár v podiele 1/8 – ina,
Zamieňajúci Alena Vínková v podiele 1/8 – ina.
Cena pozemku za 1m2 je 1,50 €, hodnota pozemku vo výmere 61 m2 je 91,50 €, hodnota pozemku vo
výmere 62 m2 je 93,- €. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vínková doplatia 1,50
€ do pokladne obce Borský Svätý Jur.
Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8,
písm. e. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že parc. reg. „C“ č. 1008/2 tvorí súčasť dvora rod.
Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý
pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby.
Dodatok k zmluve bol podpísaný 27.5.2019.
Uznesenie č. 77/2019 – program rokovania OZ 05.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zrušilo program rokovania Obecného zastupiteľstva
v Borskom Svätom Jure, konaného 05.08.2019 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 výsledkoch kontrol
5. Zmena rozpočtu 3/2019
6. Pavol Prevaj a Mária Prevajová – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
7. Diskusia
8. Záver
Uznesenie č. 78/2019 – program rokovania OZ 05.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo nový program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 05.08.2019 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. Zmena rozpočtu 3/2019
5. Pavol Prevaj a Mária Prevajová - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
6. Diskusia
7. Záver
Uznesenie č. 79/2019- schválenie overovateľov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Bc. Petra
Holúbeka a Dušana Hudeca.
Uznesenie č. 80/2019 – kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v
evidencii zostávajú uznesenia č. 38/2019, 46/2019, 49/2019 a 50/2019.
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Uznesenie č. 81/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Zmenu rozpočtu
č.3/2019.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 38/2019, 46/2019.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Správa o výsledku kontrol - dotácie
Správa o výsledkoch kontrol bola poslancom zaslaná mailom, tvorí prílohu zápisnice.
So správou v krátkosti prítomných oboznámila hlavná kontrolórka obce, Mgr. Iveta Balejčíková.
OZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol - dotácie

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

4. Plán odpadového hospodárstva 2016 - 2020
Plán odpadového hospodárstva 2016 – 2020 bol poslancom zaslaný mailom, tvorí prílohu zápisnice.
S plánom v krátkosti prítomných oboznámila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
Plán odpadového hospodárstva 2016 – 2020

Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Doplnenie člena do sociálnej komisie Martinu Sýkorovú
Do sociálnej komisie bola prijatá za člena Martina Sýkorová.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
doplnenie člena do sociálnej komisie Martina Sýkorovú.
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Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Lukáš Húšek – žiadosť o odkúpenie pozemku
Lukáš Húšek požiadal o odkúpenie nehnuteľného majetku obce – pozemku parc. č. 10883 o výmere
97,5 m2 za účelom osadenia schodov smerom k ulici z dôvodu terénneho prevýšenia , predzáhradka
s parkovacím miestom.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
neschvaľuje
odpredaj pozemku v majetku obce (vo výmere 97,5 m2) z parcely reg. „C“ č. 10883 Lukášovi
Húšekovi , bytom 908 80 Sekule 131.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka predložila žiadosť o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom „Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci
Borský Svätý Jur“
Starostka navrhla prijať uznesenie:
Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
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Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne
palivá“ s projektovým názvom „Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Borský Svätý
Jur „ – 18409/2019-4210-36886, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Za: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Dušan Hudec, Mgr. Zuzana
Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starostka obce informovala :
 V mesiaci august , v období dovoleniek sme personálne riešili sociálne služby
 Riešili sme bezodkladné umiestnenie občana do zariadenia
 Objednali sme opravu vchodových dverí na bytovke č. 753, firma Esoplast opravu
vykonala
 U firmy Esoplast sme objednali zasklenie dvoch okien na BD č. 753, byt č. B2, kde
16.8.2019 prišlo k vandalizmu a boli rozbité dve okná
 Vyúčtovali sme dotáciu na multifunkčné ihrisko
 Vyúčtovali sme dotáciu z TTSK na akciu – Beh Jurským parkom
 Začali sme kolaudačné konanie na multifunkčné ihrisko a IBV pri ihrisku
 14.8. sme v chatovej oblasti riešili suché stromy ohrozujúce chaty
 17.8. bol 10. ročník súťaže vo varení gulášu, prihlásilo sa 16 družstiev
 22.8. JDS poriadala púť do Žarošíc
 22.8. o 22:00 hod. horel na cintoríne plastový kontajner o objeme 1100 l
 23. – 24.8. bol v chatovej oblasti rockový festival, na ktorý neprišiel očakávaný počet
návštevníkov. Nezaznamenali sme žiadne sťažnosti. Bola nám doručená petícia, kde
bolo podpísaných 35 osôb a žiadali zákaz organizovania koncertov v chatovej
oblasti.
 25.8. boli na Húškoch hody
 1.9. resocializačné zariadenie na Tomkoch oslavovalo 23 rokov od založenia, mesto
Šaštín oslavovalo 18 rokov štatútu mesta a ZUŠ Šaštín si prepožičala názov ZUŠ
Jany Kocianovej
 2.9. začal nový školský rok, do prvej triedy nastúpilo 17 žiakov.
 5.9. sme v bytovom dome pri KD robili servis plynových kotlov.
 11.9. sa konalo zasadnutie MAS, kde sme odsúhlasili zmenu stanov ohľadne
financovania.
 Podali sme žiadosť na vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku zo Slovenského
futbalového zväzu.
 Robíme verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na dodávateľa
elektriny, plynu a stravných lístkov.
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 6.10. v nedeľu budeme po prvýkrát organizovať chodecké preteky so slávnostným
vyhodnotením v rámci MSCHP.
 Na pracovnej porade sme sa dohodli, že sa budeme uchádzať o dotáciu na výstavbu
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Termín podania projektu je do
30.9.2019.
 16.9. bolo v Senici v dome kultúry o 16:30 hod. slávnostné podujatie pri príležitosti
osláv 100 ročnice Červeného kríža na Slovensku pod názvom „ 100 rokov
pomáhame“. Vystupoval tu DFS Juránek a cimbalová muzika Juránečka.
 Na pracovnej porade 5.9. sa rozprávalo o vandalizme na cintoríne, po preverení sme
zistili, že nešlo o vandalizmus, ale nedobre urobené pomníky zo strany kamenárov
a boli tu zložené staré pomníky.
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom
pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica dňom
9.9.2019 od 8:00 hod..
 Dnes 17.9. o 14:00 hod. bolo v Šaštíne na MSÚ stretnutie mikroregiónu Šaštínsko za
účelom prejednania možnosti výstavby regionálnej kompostárne. T. č. hľadáme
vhodný pozemok.
 Kontrolný subjekt implementujúci schválený projekt s názvom „Zlepšenie
technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ v obci Borský Sv.
Jur“ informuje o nedodržaní lehoty na výkon II. ex ante kontroly na zákazku
s názvom „ BSJ -3 Zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur“ zo
strany Sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja.
Nedodržanie lehoty na výkon kontroly je z dôvodu neúmernej administratívnej
záťaže na úrovni pre IROP TTSK, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom
administratívnych kontrol predkladanej a doručenej dokumentácie. Nový
predpokladaný termín na vydanie návrhu správy je stanovený na 30.9.2019.
 Z programu rozvoja vidieka sa chceme uchádzať o finančné prostriedky na obnovu
veže kostola. Za peniaze, ktoré budú poskytnuté, vyjde len obnova vrchnej vežičky
so škridlou a krížom. Máme schválený projekt pre MAS Záhorie: „Po stopách
histórie na Záhorí“ , budú dodané informačné tabule a brožúry.
 5. 2. sme začali robiť Program odpadového hospodárstva, POH musia robiť obce
ktoré majú viac ako 1000 obyvateľov, ročná produkcia je nad 350 ton a každá takáto
obec musí mať spracovaný a predložený svoj program odpadového hospodárstva do
štyroch mesiacov od vydania programu kraja, dňa 7.8. bola na Okresný úrad Senica
– odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť Obce Borský Sv. Jur o
posúdenie programového dokumentu pre oblasť odpadového hospodárstva „POH
obce Borský Sv. Jur na roky 2016 – 2020“ v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné
prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o živ. prostredie a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene, podľa § 108 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch posúdil
programový dokument pre oblasť odpadového hospodárstva „Program odpadového
hospodárstva obce Borský Svätý Jur na roky 2016-2020“ spracovateľa Gemini
Group s. r. o., Lamanského 18, Bratislava. V procese posúdenia úrad zistil, že
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predložený POH je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch a so záväznou
časťou POH Trnavského kraja na roky 2016 – 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou
Okresného úradu Trnava č. 1/2018 zo dňa 30.11.2018 a uverejnená vo Vestníku vlády
SR v čiastke 1/2019.
7. Diskusia
Mgr. Juraj Smolár :
 mal dotaz k realizácii výtlkov a opráv
 starostka odpovedala: výtlky sa robia skoro na jar alebo po kosení na jeseň, na výtlky máme
v rozpočte 5000 €
Marta Hromkovičová :
 dotazovala sa, v akom štádiu je Hasičská zbrojnica
 starostka reagovala : dal sa vypracovať realizačný projekt na strechu, Okresný úrad odbor
životného prostredia sme požiadali o demontáž azbestu, bude sa dávať dole krytina, stihne
sa termín 31.12.2019
p. Horváth Ladislav :
 informoval sa, či sa už poslanci dohodli na type kanalizácie
 starostka reagovala : mali sme stretnutie s BVS, Ing. Beňo poslal kontakt na dvoch
odborníkov, ktorí boli oslovení, bude sa ešte konať stretnutie s poslancami
Mgr. Zuzana Obernauerová :
 informovala sa na MAS Záhorie
 starostka informovala : je to združenie 20 obcí a 1 mesta, ktoré sú spojené katastrami, obec
môže čerpať určité finančné prostriedky na základe vyhlásených výziev, zloženie je 49%
samosprávy, 51% súkromný sektor a občianske združenie, objem fin. prostriedkov je
okolo 20 000,- € na obec
Marta Hromkovičová :
 otázka na Grand expert – či sme sa tam zaevidovali, vyšla výzva na cyklotrasy
 starostka reagovala : zaevidovali sme sa, výzva na cyklotrasy vyšla cez cezhraničnú
spoluprácu
Bc. Peter Holúbek :
 informoval sa , či sme sa zapojili do projektu na podporu zelene
 starostka odpovedala : áno, evidujeme to
Mgr. Juraj Smolár :
 informoval sa, kedy bude zaslaný výsledok kontrolnej činnosti kontrolným subjektom
 hlavná kontrolórka reagovala : uvedené je určené pre obec, ekonómka bude zúčtovávať
a bude trvať na jednotlivých veciach
Marta Hromkovičová :
 dotazovala sa na kemp, kedy sa zatvára, žiada o doloženie príjmov
 starostka reagovala : voda sa odstaví na ďalší týždeň, rozpis pripravíme
10

Juraj Šelc :
 neobdržal odpoveď na jeho maily, reaguje len p. Hromkovičová Marta a Bc. Holubek
Peter
 zaslaný list - sťažnosť, petícia, jedná sa o veľa problémov v chatovej oblasti, choré lesy,
konal sa rockový festival, ktorý je nevhodný do tejto oblasti
 námietka na suché stromy, p. Opatovská chce vedľa ich RD vyrúbať agátový les
 starostka reagovala : zašleme odpoveď na sťažnosť do 30 dní , usporiadateľ festivalu mal
povolenie zo životného prostredia na usporiadanie festivalu, čo sa týka čistenia zelene –
každý lesík sa musí čistiť, jedná sa o súkromný pozemok p. Opatovskej, s ktorou sme
komunikovali ako treba postupovať, obecné lesy budeme riešiť postupne
p. Juraj Droppa :
 dotazoval sa na zber papiera – kartónu, prečo sa odváža zo zberného dvora do Senice za
veľa peňazí, prečo sa to rieši takýmto spôsobom , v obci Sekule zo zberného dvora všetok
kartón vyviezli von a smetiari ho odviezli
 starostka reagovala: ľudia dávajú kartóny do odpadu, nemalo by sa takto robiť , je to
komodita, lepenka, ktorá sa zbiera a kartón odvážame do Zberných surovín, väčšie
množstvo treba vyviesť na zberné miesto, do vriec sa môže dávať iba v malom množstve
Marta Hromkovičová :
 v odpadovom programe je uvedené, že obec má zmluvu na vývoz kartónu, lepenky
s firmou FCC
 starostka reagovala: vyvážame kartón do Senice, kde nám ho zoberú zadarmo, patrí to do
separovaného odpadu
p. Juraj Droppa :
 p.Droppa mal ďalší dotaz k vývozu pneumatík zo zberného dvora , kto to bude likvidovať,
nech si odpad občan odvezie sám, sú 3 miesta v blízkosti, kde si to občan môže odviezť ,
odváža sa a likviduje z obecných peňazí , Sekule majú oznam o 3 miestach vývozu, občan
si sám odvezie odpad a bezplatne mu to zoberú, nevytvára sa skládka
 dotazoval sa na výsledok správy čerpania pohonných hmôt
 hlavná kontrolórka : zatiaľ ešte nemá ukončenú správu
 starostka reagovala: keď bude správa hotová, predloží sa poslancom
p. Juraj Droppa :
 namietal na nekosenie pred jeho domom, v centre je vykosené, selektuje sa podľa ulíc
 starostka reagovala: je možné si vykosiť sám pred domom, sú občania, ktorí si kosia samy
pred rodinným domom
p. Jánošová :
 na ich pozemok zasahujú dvojmetrové agátové stromy, ako sa bude uvedené riešiť
 starostka reagovala : stromy sú na obecnom pozemku, bude sa riešiť v čase vegetačného
obdobia
p. Milan Macejka :
 dotazoval sa na riešenie jeho žiadosti, doteraz neobdržal žiadnu odpoveď
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 starostka reagovala : čo sa týka odpredaja pozemkov, bude sa riešiť v rámci územného

plánu

Zapísala: Martina Sýkorová

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

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

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

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

...............................................
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PRÍLOHY
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Prezeninri lis tina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure
konan6h o 17 . septembra 2019 o 18:00 hod. v kultrirnom dome
Mgr. Anna Kratochvilovii

- starostka obce

Mgr. Branislav Bal6Z
Mgr. Jozef BalaL
Bc. Peter Hohibek
Marta Hromkovidov6
Du5an Hudec

Mgr . Zuzana Obernauerov6

Mgr. Juraj Smol6r
Mgr. IJubica Uhrov6
Peter

Vlk

Mgr. Iveta Balejdikovii
Martina Sykorov6

-

- hlavn6 kontrol6rka obce

zapisovatelka

(vq

Hostia:

Meno a priezvisko

Podpis

I%Ip tr.l,f;rrs'Fy' :
Jplu(.r {,(tlsl4,

Ua\
""""1"''
&,

Meno a priezvisko

Podpis

Osnc Bonsx,i SvAr{'Jun
Por.d.materitilv: 42lAl20 i giHK

Cislo snisu:

iislo

z6znamu:

INFORMATiVNI SPRAVA Z KONTROLY POSKYTNUTIA A ZUiTOVANIA DOTA.CIE

TJ

VYBRANYCH SUBJBKTOV
poZiadavky
vykonani na z6klade
starostky obce a nrisledne v zmysle pl6nu kontrolnej iinnrosti HK
I. VSooeecNE UDAJE o KoNTRoLNEJ arNNosrr:

Kontrolovanf subjekt/povinnf osoba: Obecnli Lirad Borsky Sviity Jfr,
Kontrolnj'subjekt/oprivnen6 osoba: Mgr. Iveta Balejdikov6, hlavn6 kontrol6rka obce
Kontrola vykonani v termine: 4-'712019 s preru5ovaninr
Kontrolovan6 obdobie : 201 B
Predmet kontrolv: Dot6cie
A. Kontrola spr6vnosti poskytnutia dotdcie v zmysle platnych VZN obce o poskytovani dot6cie
vrokoch 20 18 - subjektu 1 - DFS Jur6nek.; Ziadost', Zmluva, Zirdtovanie - Opr6rvnenost',
hospod6rnost' a efektivnost'pouZitia finandnyich prostriedkov pri zirdtovani dot6cie ;
B. Kontrola spr6vnosti poskytnutia dot6cie v zmysle platnlch VZN obce o poskyovanI dot6cie
v rokoch 2018 - subjektu 2 - Miestny spolok Cervendho kriZa Borskj, SvAty Jur.; Ziadost'.
Zmluva, Zudtovanie - Opr6vnenost', hospod5rnost'a efektivnost'pouZitia finandnych pror;triedkov
pri zirdtovani dot6cie ;

ztvizn€ predpisy, ktor6 fvoria zriklad pre postup pri vf kone kontroly:
Zftkon (,.58312004 Z. z. o rozpodtovych pravidl6ch i"rzemnej samospr6vy aozmene adoplneni
niektorych z6konov;
Z6kor"r (,.52312004 Z. z. orozpodtovych pravidl6ch verejnej sprdvy aozmene adoplneni
niektorych z6konov:
Z.6kon t.36911990 Z .z o obecnom zriadeni:

V5eobecn6

o
o

t
o
.

Ine zdkony

VZN

-

z6kon o nad6ci6ch, neziskovych organiz6ci6ch, obecnom zriadeni.
at,. 1l20lB o podmienkach poskytovania dot6cii pr6vnickym a fyzick{'m osobrim,

d,. 112006

p6sobiacim na frzemiObce BSJ;
V5eobecn6 preverovan6 oblasti podl'a predmetu kontroly

Predmetom kontroly bolo dodrZiavanie spr6vnosti poskytnutia dot6cie v zmysle platndho VZN obce
podmienok $ 7 z6kona
d.583/2004 Z. z. orozpodtovych pravidl6ch, ktory stanovuje podmienky na poLrZitie rozpodtovanfch
vfdavkov, medzi ktore patri aj poskytovanie dot6cii ako pre pr6vnicke osoby, tak a.j pre FO pri dodriani
z6konnych podmienol< stanovenych vo v5eobecne zavdznorn nariadeni obce.

o poskytovani dotdcie a ndsledne zfdtovanie dot6cie vzhl'adom na dodrZiavanie

58312004 $7 ods. 2:

.

.
o

z rozpodtu obce sa mdZu poskytovat'dotdcie prdvnickjm osobrim ktorfch zakladatel'onl je obec
- na konkretne ulohy
- akcie vo verejnom z.6u.jme
- alebo v prospech rozvoja irzernia obce.
z rozpodtu obce sa m6Zu poskytovat'dotricie aj inf m obciam alebo Vtl('
- ak zabezpeduje niektore irlohy pre obec
- ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidacii rrdsledkov Zivelnej pohromy, havarie
- inej podobnej udalosti na ich fzemi
doticie m6iu byt' poskytnut6 PO a FO (podnikatel), ktoqich zriad'ovatel'om nie je obec , ale

ktor6 majri

-

sidlo alebo trvaly pobyt na irzerni obce
ktore posobia lebo vykon6va.iir dinnost'na irzemI obce

-

poskytujri sluZby obyvatel'om obce

Kontrolovand skutoinosti s zisteniu:

'/

Obec vedie agendu dot6cii, ktor6

,/

Obec mala v iase:

je uloZen6 v kancel6rii na sekretari6te, kde sa Ziadosti o dot6cie
iba zaevidujri do do5lej po5ty, pridom v5ak agenda dot6cii v z:mysle Organiza(neho poriadku
platndho od 23.7 .2017 mhbSt uloZen6 a spravovan6 na refer6te ,,Ekonomika, financie, majetok
obce, cintorin'6 kde je uveden6 i,e referht ,,zabezpe(uje agendu dot6cii z rozpodtu olfceoo...
od25.9.2006 prijat6 VZN d. 112006, vr6tanie Prilohy (. 112006 - Ziadost'
od 13.7.2018 je prijate nov6 VZN (,.112018, vr6tane priloh 3 priloh -Ziadost'. destnd
vyhl6senie, zf dtovan ie.

Podl'a VZN i. l/2006 boli podmienky poskytovania doticie z rozpoitu obce stanoven6 naim[:
o Na konkr6tne flohy a akcie vo verejnom z6u1me v prospech rozvoja irzemia obce;
. lnej obce a VUC ak zabezpe(,uj'(t niektor6 0lohy pre obec, alebo ak ide poskytovanie pomoci pri
likviddcii n6sledkov Zivelnej pohromy, hav6rie, alebo inej udalosti;
o Ostatnd pr6vnickd a fozick6 osoby (d'alej len ,,PO a FO"), teda Liadatel' ktori majf sidlo alelbo trvaly
pobyt na izeni obce, alebo p6sobia, vykon6vajir dinnosti na Azemi obce, alebo poskytujri sluZby

PO a FO osobdm budrj poskytnute len na podporu
verejnoprospe5nych fidelov, na podporu zamestnanosti a podnikania.
Posk),tnutie dot6cie naz,6klade Ziadosti - Prilolra d. I v termine do 31.12. predch6dzajirceho roka;
Dot6cia sa poskytuje Ziadatel'ovi, ktory m6 ku driu podania Ziadosti o dot6ciu vysporiadanE ziwdzky
vodi obci;
Pri rozhodovani o poskytnutie dot6cie sa prihliada na vyznam realizovanych dinnosti danym
Ziadatel'om pre obec, n6rod,nosti realizovanych dinnosti, [rdelnosti finarrdne.j dot6cie, al<o aj na
z[rdtovanie dot6cie za predch6dzaj[ci rok;
Prednostne sfr podporovan6 podLrlatia a dinnosti usporiadand na irzemi obce,
Dot6cia podlieha rodndmu z{rdtovaniu a Ziadatel' je ju povinrry zudtovat' do 30 dni po jej vyderpani,
najneskdr do 15.12. prisluSneho roka. Pisomnir spr6vu o pouZitifirrandrrej dot6cie Ziadatel'predloZido
podatel'ne obecn6ho irradu.
obyvatel'om obce. Dot6cie tymto

o
o
o
r
o

.
o
o
.
r
o
o
.
.

PO a FO, teda Ziadatel'ovi s trvalym pobytom na Azemi obce, ktory vykon6va dinnosti na'6zemi
obce, alebo poskytujf sluZby obyvatel'om obce
Na podporu v5eobecne prospe3nych alebo verejnoprospe5nlich riilelov ($2 ods.3 zSkonai:3412002
Z. z. o nad6ci6ch, alebo $ 1 a2 zfrkona(,.21311991 Z.z. o neziskovych organizftci6ch v z.n.p.) ;
alebo na podporu podnikania a zamestnanosti;
7.6,klade Ziadosti o dot6ciu v zmysle VZN (podl'a prilohy d. I - Ziadost') podanej do podatel'ne
Obecn6ho riradu (d'alej len ,,OU") v termine do 25.10. predch6dzajficeho roka;
Ziadatel'ovi, ktory m6 vysporiadane zbvazky vodi obci (priloha (.2 - destn6 vyhl6serrie. alebo
vypis z registra trestov):
S prihliadnutim na vyznam realizovanych dir-rnostf danym Ziadatel'om pre obec:
Na podujatia a iinnosti usporiadane na itzemi obce;
Ak Ziadatel'rodne z[rdtuje dot6ciu s rozpodtom obce, do 30 dni po jej vyderpani, najnesk6r do
15.12. prisluin6ho roka (priloha d. 3 - zudtovanie dot6cie);

V pripade neuskutodnenia podujatia, alebo 2iadatel' poruSi toto VZN, schv6lenir dot6ciu je
povinny v plnej vySke vr6tit' v terminoch najneskdr do I 5,12. prislu5ndho roka.
VZN uvadza, Ze na poruienie finandnej disciplina vr6tane sankcii sa vzfahuj[r ustanovenia $ 31
zftkona (,. 52312004 Z.z. v.n.np.
za poruienie finaninej discipliny v zntysle $ 3l je:
,,ods. I) Poruienlm.finaninej discipliny je
a) poslrytnutie alebo pouiilie verejnych prostriedkov v rozpore

Priiom

.s

urienym uielont,

b) poslrytnutie alebo pouiitie verejnych prostriedkov nad rdmec opravnenia, ktorym d6jde k
vyiSiemu ierpaniu verejnych prostriedkov,
c) neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej spravy v ustanovenej alebo urienej lehote a
rozsahu,

d) neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov do rozpoitu subjektu verejnej spravy podla
tohto alebo osobitndho z(tkona,
e) prelcroienie lehoty ustanovenej alebo urienej na pouiitie verejnych pro,striedkov,
fl prekroienie rozsahu splnomocnenia na prevzatie zdvcizkov podfa $ 19 ods. 5,

g) umoZnenie bezd6vodndho obohatenia ziskanim .finanindho prospechu z verejnych
prostriedkott,
Ir) konanie v rozpore .s ! I 5 aZ 18,
i) pouiitie verejn.ych pro.\triedkov naJinuncot,anie, zaloienie nleho zriaclenie pravnic:kej osoby,
v rozpore s tymto zakonont alebo osobitnymi predpismi,
j) nehospodiirne, neefekt[vne a neiliinnd vynakladanie verejnych prostriedkov,2I)
k) nedodrianie u,stanovendho alebo uriendho sp6sobu nakladania s verejnymi prostriedkami,
l) ilhrada preddcrku z verejnych prostriedkov v rozpore s tymto zdkonom alebo v rozpore s
p o dmi enkam i ur i e nynti pr i p o s lqttnut I v e r ej ny c h pr o s tr i e d kov,
m) poruienie pravidiel a podmienok pri poskytovanf prostriedkov z rozpoitu verejnej sprdvy
s ubj e ktont v e r ej nej s pr avy,
n) poruSenie pravidiel a podmienok, za ktorych boli verejnd prostriedlqt poslrytnutd

o

I napriek skutodnosti, Ze bolo prijat6 nov6 VZN 6. 112018, kontrola mb za to, Ze prijatie tohto
VZN v priebehu roka 20l8.je trochu ne3t'astnym rie5enim z d0vodu, Ze novd VZN m6 uZ nov6
tladivo ako prilohu d. 1 s prislu5nlimi kolonkami pri Ziadosti. Dokladajir sa k nej novo urdend
doklady, pridom v5ak samotn6 VZN uZ neusmeriuje, di iiadatelia, ktori predloZili Ziadosti podl'a
star6ho VZN d. 112006, ktore bolo v dase pod6vania Ziadosti nar.2018 platne, majir v priebehu
roka od platnosti novdho VZN doplnit'Ziadosti, alebo sa bude vSetko posudzovat'podl'a
p6vodn6ho VZN.
583/2004 $7 ods.6:
V rozpoite obce na prtsluinjt rozpoitovj, rok sa prostriedky rozpottujti na konkrdtnu skciu, rilohu
akbo rtiel pouiitia prostriedkov, Podlieltairt roindmu zfiitovqniu s roznoitom obce a iclt poskytnutim
nemolno zvj,iit' celkovj, dlh obce,
hospodrireni s verejnymi zdrojmi v podobe dot6cii musi byt' dodrZany princip udelnosti,
hospod6rnosti, efektivnosti, irdinnosti, dasovd lirnity pouZitia, spdsobu pouZitia, ako aj stanovenie
podmienok a pravidiel pouZitia vynakladanlfch verejnych prostriedkov tak, aby nedo5lo k rozporu s $
3lz6kona (,. 52312004 Z. z. o rozpodtovych pravidl6ch verejnej spr6vy, ktory definuje v rozsiahlom

Pri

vymedzeni poruSenie fi nandnej disc ipl iny.
Je nevyhnutn6 vych6dzat' z prernisy, Ze poskytovanie dot6cii je z6konn6 moZnosf pre org6ny verejnej
spr6vy, ktoqi touto formou mdZe prispiet' na realizhciu irloh a akcii vo verejnom zirujme, nie je to
povinnost', z doho vyplyva, Ze dot6cie na strane Ziadatel'ov nie sri pre prfvnick6 osobv a fvzick6 osobv
(podnikatel'ov) prdvne nirokovatel'n6, pridom org6n verejnej spr6vy urduje podmienky, za ktorych
dot6ciu poskyne spravidla vlastnyrr nariadenim vo forme VZN.

l. subiekt:

A/1.

Prdvna forma ZdruZenia DFS Jurfnek ie veden6 rrodl'a Wpisu Evidencie obiianskych

zdruZeni nasledovne:
N6zov zdruLenia DFS Jur6nek
Priivna forma
ICO
Sidlo
Webov6 sidlo

ZdruLenie (zvdz. spolok, spolodnost', klub a i.)
50753614
Borskli Sv2ili Jur 69'7,90879 Borsk;i, Sviity Jur, Slovensk6 republika

Registradn6dislo VVS/l-900190-50771
Registrovy irrad
D6tum vzniku

Ciel'dinnosti:

MV SR
10.03.2017

ind umeleck6. kultilrne

Od:10.03.2017

Zdruienie DSF Jurfnekje zaloien6 v zmysle zhkona i.83/1990 o zdruZovani obianov
,$ 1 ods. (I) Obiania maju pravo slobodne sa zdru|ovat'.
(2) Na vj,kon tohto prava nie je potrebnd povolenie Statneho orgdnu.
(3) Tento zdkon sa nevzlahuje na zdruiovanie obianov
a) v politicleych strancich a politiclqtch hnutiach,
b) na zdrobkovu iinnost' alebo na zabezpeienie riadneho vykonu uriitych povolanl,
c) v cirktdch a naboZenslrych spoloinostiach,
d) na vykon prava pol'ovn[cva.
$ 2 ods. (1) Obiania ntoiu zakladat'spolkv, ,s spolctinosti, zvc)zy, hnutia, kluby a inrj obiian,ske zdru1enia,
ako aj odborovd organizacie (d'alej len ,,zdruzeniu"1 u zdruiovat'sa v nich.
Ods. (2) Clenmi zdruieni m62u byt'ttj pravnickd osoby....;
Pod['a $ 6 ods. la2z|kona d.83/1990 Z.z.- ods. 1) Zdruienievznikdregistrdciou.
- Ods. 2) Ndvrh na registrdciu m6iu poddvat'najmenej traja obiania, z ktorych asponieden musi byt'starSi
ako I8 rokov (datej len,,prtpravny rybor"). Ndvrh podpisu ilenovia prfpravndho vyboru a uve&i svoje

mend a prieniskd, rodnd i[sla a bydliskd. Dalej uve&i, kto z ilenov stariich qko ]B rokov je
splnomocnencom oprdvnenym konaf v ich mene. Ndvrh na registrdciu musI obsahovaf udaje o Statutdrnom
orgdne zdruienia alebo ilenoch Statutarneho orgdnu zdrulenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa
trvaldho pobytu, datum naroclenia a rodnd
ktorych mus ia byt' uvedene :
a) ndzov zdruienia,

ilslo. K ndvrhu pripoja stano\y vo dvoch vyhotot'eniach,

v

b)
c)
d)

sldlo,

e)

ustanovenia o organizainich jednotkdch, pokial' budti zriadend a pokial' budil konat'tto svoiom

.fl

zasady hospodarenia. ) "

cieljeho iinnosti,
orgdny zdruienia, sposob ich ustanovovania, urienie orgdnov

a

funkciondrov opriwnen.fch konat'

v mene zdru2enia,
mene,

Z w55ie uveden6ho wpl.iva. Ze zdruZenie DFS nem6 pr6vnu formu vereinoprospe5nei organiz6cie
v zmvsle ..nadicieo'. ktor6 v zmysle zfkona i. 34/2002 Q 1 ods. ,, (l) Naddcia je uCelovd zdruienie majetku,
ktori sMii na poclnoru vereinonrospeindho rtiefu.
(2) Naddcia je prdvnickd osoba, ktord sa zapisuje do registra mimovlddnych neziskovitch organizitciil) (dalej len
,,

register " ).

(3) Vereinoorospeinim rtfulom se na fiielv tottto zdkonu rozumie naimd rozvoi a ochrana ducltQlllie! -g
kuhrtrnvclt hodnAL reslizdcia a ochrana t'udskych prdv alebo inych humanitnych ciel'ov, ochrana a fvorba

iivotndho prostreclia, zachovanie prirodni,ch hodnot, ochrana zdrqvia, ochrana prav detl a mlddeie, rozvoj vedy,
vzdelania, telovychovy a plnenie individuiilne urienej humanitnej pomoci preiednotlivca alebo skupinu os6b, ktord
sa ocitLi v ohrozen[ iivota alebo potrebujti naliehaw pomoc pri postihnutf iivelnou
pohromou.

"

;

Alebo ,,neziskovej organiz6cie"o ktor6 podl'a zhkona-i. 21311997 v z.n.p. $ 1 ods. I mdie
poskytovat' vieobecne prospeYnd sluiby podl'a $ / s Predmetom ftpravy
,,Tento zakon upravuje zaloZenie, vznik, zruienie, zanik, po,stavenie orgdnov a hospodarenie neziskovych
organizacif poslrytujucich vieobecne prospeind .sluiby (d'alej len ,,neziskovd orgctnizdcia").

$2
(l) Neziskovti orsanizdcio ie ordvnickti osoba zaloiend podl'e tohto zdkona, ktord noskvtuie vieobecne
prospeind sluZbv zs voprecl urienich a pre vietkych pouifvate[ov rovnakych podmienok a ktorei zisk 'sa
pouiit'v prospech zakladatelov, ilenov orgdnov
jej zamestnancov, ole sa musi pouLif v celom rozsahu na zabezpeienie vieobecne prospein.ich

nesmie
ani

sluiieb.

(2) Vieobecne nrospeind sluibv sfi naimd
a) poskytov anie zdr av otnej s t ar o s tl iv os t i,
b) poslrytovanie socialnej pomoci a humanitarnq starostlivost',

c) tvorbu, rozvoi, ochrana, obnova a nrezentdcia duchovnich a kuhrtrnvch hodndt,
cl) ochrana I'udslqtch prav a zdkladnych slob6d,
e) vzdelavanie, vychova a rozvoi telesnei kultilry,
.fl vyskum, vyvoj, vedecko-technickd sluiby a informain,! sluiby,

g) norba a ochrana |ivotndho prostredia a ochrana zdravia obyvatelsna,
h) sluiby na podporu regiondlneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpeiovanie byvania, spraty, udrlby a obnovy bytovdho.fondu".

ii nielen
nek na
podrnienkach obce BSJ podmienky poskytovania dotacii piavnrct<irm;Er"k)rr
upravovalo
pre rok 201 8 eite VZN d. 112006 sirdast'ou ktordho bola iba jedna priloha ,5, I a to jZiadost,,,
Na z6klade analyzy VZN d. 112006 a kontrola d6va do pozornosti iba niektor6 nasleclovn6 skutodnosti.
z d6vodu, Ze od I 3.1 .2018 bolo toto vZN zmenend s novym dislom na v2N (,. 1l20lg:
v

"*b6,

inovd VZN) uvddza v dl.2 ods. I pisrn. a) aL c) uvildza opakovane citacie zo zakona., pridom
VZN ne5pecifikuj[r v ods. 2) ktord vSeobecne prospe5ne sluZby a vSeobecne prospe5nd
a verejnoprospeSnd Lidely konkrdtne povaZuje za prioritni a akceptovatel'n6 pre poskytnutie
dot6cie. Napr. Ze: Pre riiely vieobecne zavcizndho nariadenia (d'atej len ,,VZN") sa r:ozumie pod
bliZSie uZ

poJmom;

- Weobecne prospeind sluibu2)t najmr);
- a) poslqttovanie zdravotnej starostlivosti,
- b) poslgttovanie socialnej pomoci a humanitarna starostlivost',
- c) tvorba, rozvoi, ochrana, obnova a prezentacia duchovnych a kulturnych
- d1 ochrana ludskych prdv a zakladnych slob6d,
- e) vzdeldvanie, vychova a rozvoj telesnej kultury,
- fl vyskunt, vyvoj, vedecko-technickd sluZby a informaine sluiby,
- g) norba a ochrana iivotndho prostredia a ochrana zdravia obyvtttefstva,
- h) sluiby na podporu regiondlneho rozvoja a zamestnanosti,
- i) zabezpeiovanie byvania, sprdvy, ildriby a obnovy bytovdho fontlu.
-

hodnot,

l4eobecne prospein.f, a verejnoprospeinj, tiiel312 na.jntci;
a) rozvoj a ochrana duchovnych a kulturnych hodn6t,
b) realizacia a ochrana ludskych prav alebo inych huntanitnych ctiel'ov,
c) ochrana a tvorba iivotndho prostredia,
d1 zachovanie

prlrodnych hodnot,

ochrana zdravia.
J) ochrana prdv detf a mlddeie,
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovychovy,
h) plnenie individudlne urienej humanitnej pomoci pre jednotlivctr alebo skupinu os6b, ktord sa
ocitli v ohrozenf iivota alebo potrebujti naliehavu pomoc pri postihnutl iivelnou pohromou.
e1

obdanov so zameranim na umeleckd a kultirrne dinnosti.

rozpoitu obce podlct ustanoveni ! 7 ods.6 zakona i. 583/200,1, ktore sa vrozpoite obce na
prisluiny rozpoilrtvy rok rozpoitujti na konkritnar akciu, illohtt a i*iel pouiitia. Poclla $ t I ods. I
pism. b) zakona i. 369/1990 Zb. o obecnom zriaclen[ v z.n,p. rozpoiet u jeho zmeny s<:hvaluje
obecnd zastupitel'sMo, zmen)) rozpoitu v rozsahu urienom obecny,m zastupitel'ont moie v1,k6nav,at
starosta. Z uvedenej priivnej upravy vyplyva kompetencia opravnenych orgdnom obce sclNafovat'
rozpoiet finaninych prostriedkov urienych na dotacie. I{a zdklaale uvedendho kontrola zistila, ie
obec si vo VZIV uriila podrobnosti a podmienlry poslq,tnutia dotacie, neuriila viak ui detailnejiie
najntc) kompetencie prfsluiryich organizainych uvqrov, tj. kto bude iiadosf prijimat', kto sa iude
k iiadostiam pfsomne vyjadrovat', kto bude v.vdavat' odporiliani,c a stanoviskii pre orgdn obce,
kt ory

| 2)

j

sc

hvaluj

e

pos kytnut ie do td c i e.

2 ods 2 zdkonai.2l3/t997 Z. z. o neziskovych organizaciachposlEtujitcichvieobecne
35/2002 Z. z. v znent neskorifch predpisov

prospeSnt!

sluibyv znen[zakona

's)fZods.3zdkonai.3///2002Z.z.onad(tcidchaozmeneObiianskehozdkonn[kavznen[neskorSichpredpisov.

t

Kontrolnd zistenie v novom VZN nie je uvedend, io v pripade e ako so bude postupovaf, ked'
iiadost' nie je na predpisanom tlaiive spolu s urienymi pr{lohami. Napr. vrdtit', doptsaf na
mieste, nezaevidovat'do doilej poity a pod.
akouJbrmou

- tj.

tistne, pfsomne, do zitpisnice z komi,sie, mailom a i.;

starostu obce, tak pre jednotlivd komisie na zdklade doporuien[. Vo VZN nie je uvedend ako sa,
doporuienie predkladd, ii p[somne, alebo zapisom zo zasadLtnia v konti,sii, alebo inak, tak ako tc'
bolo pri starom VZN.
Kontrolnd zistenie: v agende dotdcie DSF Jurdnek nebol Ziaden preukazujtici doporuiujuci dokumen[
pre splnenie tohto ustanovenicr VZlll, re.sp. ako sa pr[sluina komisia vyjadrila.

ktory m6 ku diu podania Ziadosti o poskynutie dot6cie:
vysporiadane zi;azky vodi obce, pridom nie je definovand, aklim spdsobom tfrto podmienkur
preukazujri. Podl'a novdho VZN d. l/2018 je vdl. 3 ods. 3) je u;Z uveden6, Le dotacia sa mOZe:
poskytnft' iba tej pr6vnickej osobe, ktor6 nem6 pr6voplatne uloZenry trest zilkazu prijimaf dot6cie:
alebo subvencie alebo trest zakazu prijimat' pomoc a podporu poskytovania z fondov EU, ktord sir
v prilohe d. 2 (prfloh d. 2 Cestne prehl6senie Liadatel'a, alebo vypis z registra trestov).
Kontrolnd zistenie: Aplikovana prax preukdzala, podfa kontroly predloZenych materidlov, nie len
DSF Jurdnek, ale za vietlqt kateg6rie poskytovanych zdrojov, Ze sa v spisovych zloikdch (agendcr
dotacii) nenachadzali iiadne dokumenty potvrdzujilce splnenie tejto podmienky zo strany iiudatelov
Taktiei nie sil presne zadefinovctnd podmienlE pre akceptdciu prekladanych dokladov, s pouk:azom nct
platnosf aaktudlnost'dokumentov pri preukazovani identity iiadatetla (tyka sa VZN i. I/2006 ktorti
platilo pre podavanie iiadosti na rok 20181 ako je napr. vypi,s zregistra obiianskych ;tdruienl,
neziskovych organizdcil, iivnostenskd opravnenie, vitpis z OR a pod.rt nebolo jednoznaine stanovenri,
alrynt typom dokladu je iiadatel vyiiie uvedend skuloinosti vydokladovat' a preukazovaf (k6pie,
originaly, uradne overend kopie - uvedenr! ui vo VZIV i. l/2018),
Ze dot6ciu moZno poskytnirt' len Ziadatel'ovi,

ZloLka Ziadatel'a dotdcie DSF Jurinek obsahuje:
./ Ziadost o poskytnutie dot6cie;
'/ Zmluvu o poskytnuti dot6cie;
./ Sumariz6cia - Zridtovanie dotircie vr,2018 ako zoznam dokladov od

,/
,/

I - 30 bezuvedenia

d6tumu

predloZen ia zfi dtovan ia:

I

(nespr6vne oznaden! ako PPD - pnjaty od obce BSJ) pridom prijem bol z irdtu
zdruhenia DSF Jur6nek vloZeny do pokladne DSF Jur6nek, do malo byt'zairdtovand inym internym
dokladov v r6mci organizhcie DSF Jur6nek;
Blodky a vydavkovd pokladnidnd doklady dislovan6 od 2 do 30 ako priloha k Zirdtovaniu dot6cie;

Prijmovy doklad d.

ZloLka neobsahuje:

prijemcovi) - je uloZen;i medzi bankovyrri vypisrni u ekonomky obcel
takmer na vSetkych VPD ktord boli vyplaten6 dodilvatel'om za n6kup odevov alebo n6strojor'.
V pripade VPD za autodopravu vydavky nie sri doloZend derpanim pohonnych hm6t. ani inyrn
dokladorn kam bola doprava uskutodnenS, kol'ko bolo prev6Zajfcich, vzdialenost' a ine n6leZitostti
v zmysle zhkona o cestovnych n6hrad6ch;

kde

je pisomn6 sprdva uvhdzand ako priloha d. 3 -

zitdtovanie dot6cie. Ztextv prislu5ndho

ustanovenia v5ak nie je jasn6, di za spr6vu povaZuje zfidtovanie, ktor6 obsahuje kolonky pre sripis
dokladov a sfm, alebo spr6va m6 byt'napisan6 samostatne ako texto,'r6 dast'.
verejnych vystf peniach sa sirbor zirdastnil;

ich z6konnych z6stupcov;

A/2. Ziadost'- Zdruienia DFS Jurfnek zo dila 25.10.2017
VZN d. 112006 a VZN ('. 112018 majir ako prilohLr d. I vzor Ziadosti, ktoru Ziadatel'm6 vypisat'.
Ziadost' DFS Jur6nek bola pre rok 2018 vypisarr6 na predpisanom tladive, adoruden6 v predpisanej
lehote. Okrem identifikadny udajov v Ziadostije aj kolonka: ,,N6zov podu.iatia" - vyplnen6 al<o
1. ,,Reprezent6cia obce na rdznych kultrirnych podujatiach na Slovensku aj v zahranidi.
2. Materi6lne a technicke zabezpe(,enie fungovania silboru pre rok 201 8."
Kontrolnd zistenie: Konkr6tny n6zov podujatia nebol uvedeny;
Kolonka: miesto a das konania: uvedend Slovensko a zahranidiel
Kontrolnd zistenie: ridaj nezodpoved6 konkr6tnernu miestu adasu ani usr. Cl.3 ods.6) VZN (. 112006
kde sa uvadza, Le ,,pri poskytovani dot6cie sfi prednostne podporovane podujatia a dinnosti usporiadand,
na '6zemi obce". Ani jeden z predloZenlich dokladov k zridtovaniu nevyplyva, 2e sa sfibor zfidastnil
nejakeho vystirpenia na (tzeni Slovenska, v zahraniti a uZ v6bec nie na fz:emi obce.

Kolonka: usporiadatel". r6zne
: neuvedeny Lt adny uspori adatel';
Kolonka: zodpovedn5 osoba: ZuzanaObemauerov6, bytom.....
Kolonka: poZadovan6 diastka: 5 500 eur;
Kolonka: vyznam podujatia pre obec BSJ:
1. reprezent6cia obce, regi6nu, Slovenka, aktivity mimo obce, in6 v z6vislosti od podujatia;
2. zachovanie tradicii, vedenie deti a ml6deZe k pohybu, hudbe, kultirre, tradicidm;

Ko ntro I n d zis t e nie

A/3.Zmluva o noskvtnuti dotfcie d.3/2017- ZdruZenia obianov DFS Jur6nek
Ako uZ bolo uv6dzane podmienky poskytovania dot6cii pr6vnickjzm a f'zicklim osob6m pdsobiacich nai
uzemiobce pre rok 20i8 ustanovovali dve V5eobecne zavazne nariadenie obce a to (.112006 225.9.2006,
platndho do 27 .6.201 8, a VZN (. 112018 s irdinnost'ou od I 3.1 .2018
Dot6ciou pre irdely dchto VA sa rozumie v oboch pripadoch nendvratny irdelovy finandn1, prispevok z:
rozpodtu obce BSJ. Oposkytnutej dot6cii sa uzatvara pisornnd zmluva medzi obcou IISJ akc,
posky'tovatel'om dot6cie a Ziadatel'om ako prijimatel'om dot6cie.

Pri

sirdasnej platnej pr6vnej

fprave neexistuje univerz6lny model uzatvorenia zmluvy o poskytnutl

dot6cie. Obec BSJ uzatvorilo zmluvu o posky'tnuti dot6cie bez odvol6vky na niektor6 z ustanovenji

Obdianskeho z6konnika, z6konom L 52312004 Z. z. o rozpodtovych pravidl6ch verejnej spr6vy'
aozrnene aodoplneni niektorych z6konov az5konom (.58312004 Z. z. orozpodtovfch pravidl6chr
fizemnej samospr6vy a o zmene a doplnenf niektoryich z6konov. Uzatvoreny zmluvnj vzta,ht
s prijimatel'om dot6cie je zrlkladnj'm pr6vnym n6strojom a zfkladnfm pokladom pre spracovanie:
ekonomickfch n6leZitostf pri vyridtovani poskytnutej dot6cie.
Zmluva (,312017 uzavret| podl'a platn6ho VZN t 112006 zo dia 18.1.2018 okrem vieobecnycl"r
n6leZitosti obsahuje:

o
'
0

Vy5ku dot6cie -- 5 500 €;
Vymedzenie ridelu, na ktory sa poskytuje (v €):
N6klady na dopravu

N6stroiov6vybavenie.....,...........

I 000,600,-

Udast'nafolkl6rnvch oredstavenia
900,Materi6lne a techn.zabezpedenie (kroje a obuv).... 3 000,-

Urdenie povinnosti prijimatel'a dot6cie vyirdtovat' dot6ciu v urdenej lehote

a poudenie:

o nedodrZani lehoty.

Zmluva obsahuje iba tie najzakladanejSie ridaje, bez urdenia inlich povinnosti, sankcii, di moZnosti

pr<:

obec skontrolovat' verej n6 fi nancie.

Odporrtianie kontrolv: Zntluva by mala obsahovat'najmci (pri kaidom bode kontrola uvddza,
s DFS Jurdnek obsahovala a io nie - dno/nie):

a)

oznaienie zmluvnych strdn (obchodnd meno, sidlo, ICO, DIC, bcmkovd spojenie)

-

io

ano

zmluva

b)

fl
g)

vyiku poslq,tnutej dotacie, - ano;
uielposlqttnutia dotclcie, - dno, bez uvedenia konkrdtnej prezentaiinej akcie a miesta konania,'
urienie termfnu do ktordho obec zaile dotdciu na uiet prijtmatefa, - dno
dobu pouZitia dotdcie, - dno
term[n a sp6sob ztiitovania dotdcie, - term[n ano - sp6,sob neuplne,'
sp6sob zabezpeienia prezentacie obc'e, - nie,'

h)

povinno,st'

c)
dl

e)

prij[matela dotdcie, ie bude dotaciu ierpat' a vvuituje v sulade s<t z:akonont
rozpoitovych pravidlach verejnej spravy, zakonont n rozpoitovych pravidltich uzemnel
samosprdvy, zdkonom i. 431/2002 Z.z. ctuitovnicve, a zakonom i. 25/2006 Z.z. ot,erejnom
o

i)
j)

obstaravani, zdkonom i. 283/2002 o cestovnych ndhraddch v z,n.p. a pod., - nie;
PrijimateL sa zavcizuje finanind prostriedky poslqtnute formou dotacie pouiit' uielne hos,oodarne
a eJbktfvne v sulade s ustanoveniami zdkona i. 357/2015 Z. z. ofinaninej kontrole a audite, - nie
Prij[matel sa zavcizuje umoinil'vykon kontroly aje povinny pri vykondvanI konlroly poslcytnut
maximalnu suiinnost'. lttra poZiadanie zamestnancov poskylovatel'a a liei na poiiadanie hlavndha'

kontrol6ra obce/mesto/VUC je povinny predloiit' potrebni origindllt

clokladot,

pouiitfm dotacie,- nie,'
k) Kontrola pouiitia dotacie sa moie uskutoinit' v mieste sfdla prijfmatela, v mieste realizdcie'
projektu alebo prostrednfcvom origindlov dokladov zaslanych paslcytovatelovi, - nie;
l) zdvcizok vrdtenia nevyierpanychfinaninych prostriedkov, - nie,'
m) zdvdzok vrdtenia dotdcie alebo jej iasti v pripade, Ze sa nepouZije na uiel uvedeny v zmluve, a poslq,tnut' inJbrmdcie suvisiace s

ano,'

n)
o)

p)
-

sankcie za poruienie zmluvy - nie:
Zmluvnd strany m6iu od zntluvy odstupit' z dovodu nedodriania zntluvnych podmienok.
Odstilpenie je uiinnd odo diia doruienict pisomndho ozndmenia o odstupeni druhej strane,
zmlut,a rui[ od zaiiatku, - nte,'
Poslqttovatel md prdvo od zmluvy odstilpit'najmci v pripade: - nie;
ak prijfmatel
ak prijinatef
ak prijlmatel
ak prijimatel
a zmluvou

i[ntsa

porui[ podmienlry VZN,
poruff zmluynd zitvcizky,
pouiije dotacit,r alebo jej ias/ na iny iliel, ako je uve'deni v zmluve,
pouiije dotaciu v rozpore so vieobecne zavc)znymi pravnymi predpismi" VZltl

A/4. Zridtovanie dotdcie Dl'S Jurfnek
Zridtovanie dotfcie bolo v agende doloien6 Sumariz6ciou - Z'6(tovanie dot6cie v r. 2018 ako zoznant
dokladov od I - 30 bez uvedenia d61umu predloZenia zfdtovania;
Zridtovanie bolo dolo2en6 blodkami a vydavkovymi pokladnidnjrmi dokladmi DFS Jur6nek. dislovan6 od
2 do 30. Vydavkov6 pokladnidnd doklady z pokladne sfrboru neboli podpisan6 Statut6rnymi osobami zrt
prisluinfr organiz6ciu, ktor6 blodek zrejme vydala a ktor6 peniaze prevzala. Len na z6klade blodkov nie je
moLne kontrole kon5tatovat', di boli skutodne a.j r"rhradene, pretoZe poklaclnicny doklad z pokladne r-rvdrdzir
frdtovanrl sumu napr. Blanaiov6 Ivana, z Brumovice na Moravd na sumu 5 9'79,- CZ, av5ak bez uvedenia
mena a podpisu uhr6dzajirceho na VPD DSF. Pri doklade nie je ani uvedeny sp6sob ako sa k prepodtu
sumy v deskych korun6ch dospelo k sume 214,16 € na blodku d. 14. Napr. kurzovy listok z urditeho dia.
Sumariz6cia vydavkov podl'a blodkov spoditan6 do kategcirii Lrv6dzanych v zmluve:

Vfdai

Vvtittovanie DSF Jur:inek
Doklad:

suma

UCCI

_Pri.iem

podl'a
podl'a

Dokladv podl'a druhu:

dokladov

zmluvy
bolo
urdene

l;

,.

h;e%tr
;
ffi,@q

'*fu.
Ine ndkupy
:ut a :%"'*-l
:: :;t;
'.+1, :s

!1i

I

5 55? 04

epffi.$fu.8r Spolu podl'a dokladov

T.,

T:rb.i.

ks

rozdiel
oproti
zmluve

v zmluve uvedenV ridel rrouZitia:

Rouchovan.

Zlin,

1142,00

I 000.00

225,86

0,00

t42.00 n6klady na dopravu

Gabdikovo

Hornbach, Ikea,
dreven6 bedha,
Webhouse,

225"86 neboli v zmluve:

s.r.o..

$i
',,,4.|

"lu&

$

::

materi6lno tech.

l(roje. latky,

Zabezp(.(kroie a obuv)

galant.

Hudobne kompon.

snimad na
kontrabas,
stfuny, sldk,

:'%

3 617,s2

3 000,00

566,66

600,00

0.00

900,00

5 552.04

s s00.00

611.52

materidlno tech. Zabezpd.(kroje
obuv)

-tt id n6strojovd vybavenie

mikrof6ny,
kable
udast'na folkl6rnych
predstaveniach
Spolu podl'a blodkov

Ako z priloZenej horeuvedenej tab.

i. I

-900,00

feast' na folklornych
predstaveniach

52,04

vypljva, vjdavky vyrnedzen6 na jednotliv6 ridel;r podl'a

podpfsanej zmluvy boli:

- pri

-

-

-

ndkladoch na dopravu preierpan6 o 142 eur - vydavkovd doklady za dopravu
nepreukazujir kam za vyplatenf sumu niekto cestoval, nakol'ko zdruZenie nepreuk6zalo Ziadnv
vierohodnym dokumentom Ze sa nejakdho vystrlpenia zridastnili. Suma 900 eui na to urdt;n6 bola
minut6 najviac na ne.f ak6 n-rateri6lno technickd zabezpetenie, odevy, obuv ale i trtto l,agende
zlo2ky nebolo doloZend nejakou operativnou evidencior-r z ktorej by bolo moZn6 usfclit' a poivrdit'
komu zakfpen6 odevy boli pridelene, nejak6mu diet'at'u dijeho z6konndmu z6stupco'vi.

primateriilno-technickomzabezpeieninakrojeoobuvpreierpan6 o617,52eur,-l,agende
neexistuje Liaden doklad pre koho zo sfiboru a kol'ko krojov. koSiel resp in6ho oLrlederria bolo
zakupenlich. Obec nem6 nroZnost' nijak skontrolavat' kto zakupene obledenie m6 k diispozicii
alebo komLr je Lrrden6, kto ho pouZfva. Nie je Ziaden preukazu.jrici doklad od z6konndho:dstupcu
dotydneho diet'at'a, ktor6mu sa obledenie zakirpilo, Ze ho aj rn6 v drZani, alebo je pridelen6 od
nejakej doby. Z ui,eden6ho vyplyva, Le zdruLenie si nevedie Ziadnu operativnu. alebo inir

analytickt evidenciu zakupovan6ho materi6lu. ktor6.je v5ak zakriperr6 z verejnych zdrojov, do pre
poskytoval'a dot6cie - obec znarnend nelnat' absolirtne Ziaderr prehl'ad o tom do a komu sa
poskytuje, nakol'ko existujir iba blodky o krhpe nejakych koiiel, krojov, nohavic, ale komu boli
adi v6bec boli niekornu priclelene nie je moZnd vierohodne posirdit'. TaktieZ potom nie je rnoZn6
odhadnrit'di sa obledenie kupuje podl'a potreby.
Komentdr: lVdkup rozneho drobndho spotrebneho materidlu, je moZnd v zmysle uriitych
ustanoveni zdkona o -riitovnfcne rtitovat' priamo do spotreby bez zafiitovania na sklttd, io si
organizdcie uri[ vo vnrttornom predpise so zohfadnenim toho, ie spotreba materialu vyA:azana v
uitovnej zdvierke bude zodpovedaf skutoinej spo*ebe materiiilu. Z ct1voclu, ie do' uitr.tvnfctva
zdruienia obianov .Jurtinek nevidfme, nie ie toto moint .skontt"olovul. Z tohto d6ttod,u. mt)ie obec
vo svoiich podmienkctch pre poskytnutie dorcicie uriit' pot;innost' a aj moZnost' iiadat' ocl
poberatela dokladu riadnu uitovnu zdvierku, alebo intarizuc:iu toho ntateri(ilu klctryi qe obecnd
financie nakupuie. Kaida organizdciu si v.fuk ntoie viest' unalyticku, re:;p. operatfvnu et,iclenciu,
ktord by sliliila na identifikaciu zdsob a obsahovala by najmci oznaienie, ddtum' obslarania,
rlritunt vyskladnenia (alebo clatunt zverenia oiatenitt dieiuftl,"ocenenie a udaje o mnoisttte zdsob,
atd'., Vedie sa podla druhov toveru, ntelerialu alebo skupin zasob na sklarlovych kartcic:h alebo
suborov ddt z poiitaia. V niektorych men.iich .jednotkach nardbajucich s uriitymi zd.sc,,bami
.je
ttrieni hmotne zodpot,eclnd osoba zq lo komu se 1:.ycla1:ctjil s l1irn, ls je moznd r.nteriit' mie.st6
uloienia zdsob, resp. to konu, kedy a v akont mnoistve holi odo,zdand.
Povinnosl'viest'analytickti evidenciu stanovuje aj I ll zakona i.fiJAQ!2_Z.,zo tiitoy,nicNe v
zneni neskorilch predpisot;. Je tam uvedend, 2e ak to povaha majetku vyiad4;je, t,eclie sa
analytickd evidencia ai v jednotkdch mnoistva a obsahuje aj ind ildaje pre potreby riitovnej
iednotlgt, Ai zasoby uitovani prianto do spotreby sti ziisobou. A ak je napr. povirutosf sleclovat'
poslqttnutd ndradie, ochrannd pom6clry podta zomestnancov, ktorym sa pridelili, .je nutnd
uvedend priebeZne i inventarizovaf, teda viest' v analytickej evidencii, aby uito:;nti
_l,ednotka
mohla tieto ildaje zfskat'z nejakej zostavy (napr. z Excelu, resp. .skladovej eviclencie).
(Jitovanie obiiultskvclt zdruien[ ie upravend zikonom o rtituvnictve a ooatren[m i. MF/24975/2|]_0-U
l. decembra 2010 v zneni neskoriich opatrenf, ktorym sa tt.stanovuju poclrobnctsti o potstupoclt

zo dita

a

rtitovania a podrobnosti o usporiadan[, oznaiovani poloiiek rtinvnej ztivierky, obsahovom v,vmed.zenf
poloiiek a rozsahu udajov urienych z tiitovnej zavierky na zverejnenie pre uitovndjednotlg, tiitujtice
v srtstuve iednoduchdho uitovnictvu, ktord nie su zaloiend alebo zriadend na uiel podnikania, (d'alej
,,

p o s tupy ti

i t ov an a n ez is kovy c h o r ganiz d c i [ " ).
i

Zdkon o ilitovnlctve s obiianske zdruienie
Obiianske zdruienie ako tiitovnit jednotka.je povinnd dodriiqvat' vietl<y ustanoveniq uvedend v zdk:one
o uitovnicve, aj ked' zdruienie nie.je zqloiend zq Liielon zisku.
Obiianske zdruienie ie povinn€ uitovat'ct vsetlrych skutoinostiach, ktord

.
.
e
e
c
.

sti

predmetom tiitovnicnct (S 2

ods. 2 zdkona o uitovnfcNe), a to o;

stqve a pohybe majetku,
stqve a pohybe zrivcizkov,

rozdiele majetku a zavazkov,
prijmoch,
vydavkoch,
v:itsledku hospoddrenia uitovnel jednotlqt.

Taktiei je povinnd zostavit' uitovnu zdvierku v rozsahu zadeJinovanom pre uitovnd jednotlqt, l,tord ,nie sti
zaloiend alebo zriadend na uiel podnikania.

Llitovtnie v jednocluchom rtdovn[ctve - Specifikti obiianskeho ulruieniu
Obiianske zdruienie ilitujilce v sustave jednoduchdho ilitovnlctva postupuje podl'a opatrenia M F

t. 24975/2010-74 v znen[ d'al|[ch opatreni. Specifikom pre obiianske zdruienie je predovietkltm obsahovd
vymedzenie pefiaindho dennfka, rtituvanie podielu zaplatenej dane z prljmov a ipeciJickd poloik;v
rtituvnej zdvierky.
V uitovnicNe obiiansk.eho zdruZeniq sa uituju skutoinosti, ktord sil predmetom ilitovnfcNa, u to
v tiitovnych knihiich na zdklade ilitovnych dokladov tak, ako je tuedend v zdkone o ilitovnich,e.
Pertainjt dennlk
ZdkLqdnou tiitovnou knihou pre suslavu jednoduchdho uitovn[cna.je peiiuini; dennfk. V pentt2nont
denniku ilitovnd jednotka tiituje o:
a) vietlgtch prijntoch a vldavkoch v hotovosti,
b) prijmoch a vydavkoch vykondvanych prostrednictvom banlE,
c) priebeinych poloikdch (pri transakcidch nedzi pokladnicou a bankctul,
d) nepena2nych uitovnych pripadoch v priebehu ilitovndho obdohia a
e) uzdvierkotich ilitovnych pripadoch ku ditu, ku ktordmu sa zostavuje uitovnd zdvierka.
Uitovnd zitpisy sa uvddzajil v iasovom slede podl'a ilitovnych dokladov, ktord sa oznuiia prehl'adne
a zrozum itel'ne i is I ovanIm.
IJitovnd zdpisy sa uvddzaju v iasovom slede podL'a uitovnych dokladov, ktord sa oznaiia prehl'adne
a zr ozum it e I'ne i is lov an[m.
Peitain!, dennikje v sustave J0 uitovnou knihou, v ktorej sa zochytdva pohyb penainych prot;triedkov
y hotovosti (na zdklade pokladniinych dokladov) a na rtiloch v benkdclr (na zdklade vypisu z' bankovdho
tiitu). Prijmy a v!,davl<y zapisuje vidy v poiadovanom ilenenL a to predovietlgtn pre daitovd tiiell', a tym jet
tizko prepojeny na vitpoiet zdkladu dane. Uitujeme v hom prim), a vydavlqt v ileneni podl'a pvil*r,,
a vydavkov poiadovanom postupmi uitovania a siliasne v prehl'ade o prljmoch a vydavkoch
v nezdaitovanej a zdahovanej iinnosti.
Penainy denn[k musi obsqhovat' minimdlne'
a) prehl'ad o peniszocl, v ltotovosti v ileneni na prijmy a vydat,ky,
b1 prehl'atl o peniazoch na bankovlclt uitoclt v ileneni na prllny a vydavlg,,
Q prehL'ad o priebeinych poloikdch v ilenen[ na pr[jmy a vydavky (vznikaju pri prevodoch pe:nainych
prostriedkov medzi bankovymi uitami alebo pokladnicou a bankovyn ilttom,
d) preltl'ad o prfjmoch v ileneni najmc) na priimy.
l. z vkladu zriad'ovatel'a alebo zakladatel'q,
2. z majetku,

3. zdarovaprfspevkov,
4. z ilenslrych pr[spevkov,
5. z podielu zaplatenej dane z prfjmov,
6. z verejnych zbierok,
7. zirerovapoiiiiek,
8. z dediisNe,
9. z organizovania podujatf,
10.
1

z dotdcii,

l. z likvidain€hct zostatku inej uitovnej jednotlry,

12. z
13. z

predaja majetku,
posl<ytovania sluiieb a predaia vlastnych vyrobkov,

l0

I
I

4. z fondu prevddzky, ildrtby a oprdv,
5. ostatnd,
e)

preltl'ad o vjtdavkoch v ileneni najmci na rydavlqt na;

l.
2.
3.
4.
i.
6.
7.
8.

zdsoby,
sluZby,
mzdy, poistnd a pr[spevl<y,

dary a pr[spevlE inym subjektom,
prevddzkovii rdiia,
spldtky ilverov a poiiiiek,
pouiitie socidlneho fondu,
ostqtnd,

prehl'ad o pouiit[ podielu zaplatenej dane,
g) prehl'ad o prfjmoch a tydavkoch priebeinych poloZiek,
h) prehlad o prfjmoch a vydavkoch z nezdaiiovanej iinnosti,
i) prehLad o prljmoch a vydavkoch zo zdaiiovunej tinnosti.
Obiianske zdruienia v peitaZnom dennlku t'yilenia v iasti h) a i) prtjmy a vydavlqt na nezdanovanA
a zdanovan6. Uvedene ilenenie je d6leiitd pre sprdvne vypracovanie uitovnej zavierlqt
- tyka:zu o prijmoch
a vydavkoch a niisledne povinnosti podat' danovd priznanie k dani z prfjmov.
Zdafiovandanezdanovqndprijmysarozdeliqnqzdkladehlavne.j ,,neziskovej" Cinnosti uvedenej
v stanovdch. K zdahovanim prijmom sa priradia zdatrovantj vydavky, prtiom ich rozdielont vz:nikne zdktqd
dane, ktory bude uvedeny v dahovom priznani.
Vldavlry, ktord vznikli v suvislo,sti s iinnos|ou, ktorej prijmy sil od dane z prfjmov oslobodend [$ | 3 ods. t
pfsm. a) zdkona o dani z prfjmov], nikdy nepovaiujeme za daitovd vydavlry.
Priklady prijmov z nezdartovanej iinnosti:
. vkladzakladatel'ov obciianskeho zdruienia,
c ilenskd pr[spevlE ziskand od ilenov obii(]nskeho zdruienia,
. prijem z podielu zaplatenej dane z prijmov (nie le predmetom dttne podl'a ! l2 ods. 7 zdkona ,c dani
z prijmov),
o dotdcie (poslrytnute na hlavnil neziskr.nil iinnost'organizdcie),
. darT fuie su predmetom dane podla $ l2 ods. 7 zdkona o dani z prijmov),
. primy z organizovania podujat{ (ak prtjmy silvisia s hlavnou neziskovou iinnost'ou organizdcie),
. vynos z cennych papierov, urokovy vynos v banke (vynosy ui boli zdanend zrdikovou datrou).

fl

c
o
o
o

Prik la dy alail ov any c It p r{j mov :
prijem z prendjmu alebo predaja majetku,
prijem z reklamy. sponzoringu,
predaj tryrobkov, tovaru alebo sluiieb, ktorymi vykondva zdruienie podnikatelsku iin.nost',
prtjmy z kultilrnych alebo iportovych podujatl, ktord nesuvisia s hlavnou iinnosfou organizdc:ie.
V pefiainom denniku sa rtiuje iba v eurdch (v pr[pade iwitch mien vedie obiianske zdruienie d'aliie
pokladnice). O pohybe pehainych prostriedkov sa uituje na zdklade pokladniinych dokladov.
Prijem a vydavok pefia2nych prostriedkov na bankovych uitoch sa ilituje v peitainr.tm denniktt podl'a
vypisov z banlryv eurdch.

- pri n:lstrojovom vybavenf nedoierpan6 o - 33,34 eur,
- fiast' na folkl6rnych predstavenia v hodnote 900 eur nebola nijakfch
preukfzanf

-

doldadom

a zdokladovan6,Le by sa nejak6 predstavenie konralo.

suma 225,86 eur bola minutd na in6 nfkupy, ktor6 v zmluve neboli takto zadefinovan6.
Celkovf suma predloZenjch bloikov bola v hodnote 5 552,04 r:ur.

Z uveden6ho lyplfva, Ze sumy boli pouZit6 v infch iiastkach ako boli stanoven6 na jednotliv6
nrikupy, priiom vfdavky za fiast' na folkl6rnych predstaveniach vdbec neboli, naproti tormu bola
suma pouiitf na in6 vfdavky, ktor6 v zmluve neboli stanoven6. Ako z dokladov vyplfva cel6
dot6cia bola pouZit6 iba nrikupy o5atenia
Kontroln6 zistenie:
vzmysle prilohy d. 1 kVZN a. 112006. Z uvedendho vyplliva. Le zfkladnh finandn6 kc,ntrola (ZFK)
nebola rykon6r ddsledne vzmysle zakona(.35112015 Z.z. o finandnej kontrole. Podl'a tohto z6kona
sa finandn6 kontrola vykon6va ako z5kladn6, administrativna a finandn6 kontrola (AFK/FI(M) na
mieste. Obecny urad a organizdcie zriadene alebo zaloLend obcou sri povirrrie vytvorit' udinny

lt

vnfitorny syst6m vykon6vania z6kladnej finandnej kontroly podl'a osobitnych z6konov. Za jeho
funkdnost' zodpovedd Statut6rny org6n. Pri dokladoch pre dot6cie sa finandn6 kontrola 'vykon6va aj
ako z6kladn6 tj. pred vstupom do zavdzku, ale aj ako administrativna kontrola pri zirdtovani dotricie.
Vzhl'adom na platnost'novdho zhkona (,.35112015 Z.z. o finandnej kontrole doporudujern dodrZiavat'
kontrolnd postupy a finandnd riadenie v sirlade s tymto z6konom na v5etkych dokladoch sirvisiacich
s dot6ciou. Udinnost' novdho zitkona o finandnej kontrole a audite je od I .1.20\6, aktualizdcia zitkona
bola k 1.1.20i9 pridom kontrola zistila, Ze obec nem6 spracovanri novfi smernicu pre vykon finandnej
kontroly a finandndho riadenia v p6sobnosti obce BSJ so zapracovanirn legislativnych znnien v sflade
so z6konom (,.35112015 Z,z. o firrandnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zd.konov .
V dasti Zmluva o poskytnLrti dot6cie - nebola opatrena doloZkou ,,z6kladnej finandnej kontroly",

ktorou sa overuje s[rlad pripravovanej finandnej oper6cie

s

rozpodtom, VZN pripadne inymi

skutodnost'ami rozhoduj ricim i pre j ej naplnen ie.
Nedostatky z preverenia relevantnosti predloZenej dokumentScie na r,yirdtovanie - blodk.y z pokladne
a nepodpisand vfdavkov6 pokladnidn6 doklady vystavovatel'mi blodkov. Boli akceptovand doklady,
ktor6 vykazovali vysokir mieru pochybnosti, z ktoqich kontrola uvhdza nasledovn6:
Podl'a VZN, alebo zmluvy nie ja presne zadefinovan6 ake doklady obec bude qrZadovaf pri
zirdtovani dot6cie, tak aby bolo irdtovnictvo vedend v zmysle zttkona o [rdtovnictve $ 8 ods. I

Udtovn6 jednotka

je

povinn6 viest' irdtovnictvo spr6vne, fplne, preuk6zatel'ne! zrozumitel'ne a
sp6 sobom zaruduj f ci m trval osf irdtovnyich zaznamov .
V dasti predmetnej Zmluvy o poskytnuti dot6cie v dl. 4 ods. 4.2. je uveden6, Ze prijimatel' dot6cie je
povinnli ,,...odovzdat' poskytovatel'ovi pisomnri spr6vu o pouZiti dot6cie. Zhrovefi pouZitie dot6cie
predloZi prijimatel'na predpisanom tladive, ktorir mu poskytne poskytovatel'. V pripade nejasnosti pri
zirdtovani dot6cie prijimatel' predloZi k zidtovaniu k6pie faktirr, irdtovn6 doklady a pod.". Uveden6
zirdtovanie v podobe samostatnej .,pisomnej spr6vy" je nejasn6, dito m6 byt'samostatn6 spr6va, alebo
je za spr6vu povaZovan6 priloha c. 3 ztidtovanie dot6cie k VZN l/2018 ako to uvadza bod 8 dl. 3
tohto VZN. Samostatn6 priloha pomenovan6 ako Spr6va nie je doloZerrd ani k staremu a"ni k novdmu
VZN.
V predloZenom finandnom vyfdtovani chybali rozhodujrice dokumenty - Doklady predloZend k
,,vyfdtovaniu dot6cie" nie sir niieLitym sp6sobom podloZend podpornymi materi6lmi v tom zmysle,
Le zoznam deklarovanych vlidavkov - blodkov, VPD, nie sf dokladmi o irdasti na festivaloch,
pozv6nkami na vystfpenia, prezendn6 listiny zirdastnenych pre ktorlich bola dot6cia poskytnut6,
nejake fotografie preukazujfice vystfpenia zdruLenia obdanov, chybajrh relevantnd doklady pre
vydavky urden6 na dopravu - nie je jasne odkial'karn kto iSiel, akeho vystirpenia sa zirdastnili;
Zcelej predloZenej dokument6cie nie je preuk6zane, Le predloZend irdtovne doklacly sil vedene
v tidtovnictve obdianskeho zdruZenia, doje rozhodujfcim azfsadnym predpokladomjeho uznania.
V spisovej zloLke nie je vedeny zhznam(ZFKaAFK), pripadne akykol'vek iny irkon deklarujrici, Ze
vytidtovanie bolo preveren6, verifikovan6 a potvrdzuj[rce opr6vnenost' poskytnutej dot6cie
zverejnych zdrojov v zmysle zitkona t,. 35712018 o finandnej kontrole. Je zrejm6, Ze v postupoch
vyhodnocovania zodpovedny pracovnik aj ked'kontroluje doklady, nem6 zaveden6 presn6 pravidl6
pre postupy pri porovn6vanf. preverovani a prehodnocovani opr6vnenosti. prip. n,lopr6vnenosti
vydavkov, ktor6 by pisomne zan^tatnenal. O procese hodnotenia zo stralty zodpovedndho pracovnika..
resp. pracovnikov obce BSJ nie je 2iadny pisomny zaznarn. prip. sumarizadn6 zistenia. ktorl'rni by
osveddoval spr6vnost' vyfrdtovania dot6cie a najmri, z ktoreho by bola zrejm6 aj irroveri kontrolnelro
mechanizmu. Na z6klade vy55ie uvedenych skutodnosti kontrola predloZen6 ,,vyi;dtovanie dot6cie"
hodnoti ako formSlne a nedostatodne preukazujirce lynaloZenie verejn;ich prostriedko'v s poukazom
na nedostatodni kontrolu poskltovatel'a. Nastavenie kontrolnych mechanizmov - zikladnej
a administrativnej finandnej kontroly je z6kladnlim predpokladom pre odstr6nenie urdidch
nedostatkov finandnej kontroly pre budirce obdobia.
Kontrolou boli zistene neclostatky * nedostatodne preuk6zan6 vydavky s Um, Le anije,dno folklorne
predstavenie nebolo nijak zdokumentovand a preuk6zatel'ne'
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subjekt:

Borsk{ svii
00416002

Pr6vna forma Slovensk6ho derven6ho kriZa (d'alej len,,SCK").ie veden6 v evidencii Statistiqkdho
iradu pod neziskovou organiz6ciou s pridelenlm ICO 00416002.

Slovensky Cerveny kriL, uzemnli, spolok Senica
ICO
004 l 6002
:

Obchodnd meno

Slovensky

D6tum vzniku

;

01.01.1978

D6tum z6niku

:

Adresa sidla

Okres

glg!.Eryg

Kaliniiakova l396146,Senica, 90501

:

SK02

:

l5 - Okres

Senica

Cbec

SK0215504203 - Senica

Priivna forma

1

Hlavn6 dinnost'

88990 - Ostatn6 soci6lna starostlivost'bez ubytovania i. n.

n5titucion6lny sektor

'/

eervent

l9 - Neziskov6 orsanizircia

15000 - Neziskov6 in5titrlcie shiZiace dom6cnostiam

Druh vlastnictva

5

(ategoria vel'kosti organ rzacre

ll

- Vlastnictvo zdruLenl, politicklich str6n a cirkvi

-25-49 zamestnancov

Podl'a fdajov zverejnenyclr na str6.nke irzemn6ho spolku v Senici

http://senica.redcrosS.sUaktivity_a:podujatia/darujte:2*sck_uzemnemu*spolku:v:se_nicj
sri UDAJE O PRIJIMATELOVI zverejnen6 nasledovne:
leo: oo+toooz

sii

Prdvna forma: Slovenskyf Cerveny kriZ
Obchodn6 meno: Slovenskf iervenf kriZ, rizemnj'spolok Senica
Ulica: Kaliniiakova iislo: 1396146
PSC: 90501 Obec: Senica
Slovenskf Cervenf kril -je vedeny ako Medzin6rodnd hnutie Cerven6ho krila aje evidgvanli
ako zoskupenie pod SK NACE podl'a Statistickdho riradu SR ako Akreditovany sufuekt
zaradeni 88990 Ostatn6 soci6lna starostlivosl' bez ubytovania i. n. Svoju dinnoqt' vo
v5etkyich regi6noch Slovenska prostrednictvom 36 irzemnlfch spolkov, z ktoqich jeden je aj
uzemnV spolok Senica.
Spolok CK - Senica mi ridaje a pr6vne zastf penie nasledovn6:
Slovenskf ierveny krfZ, Uzemnf spolok Senica

Kaliniiakova

13961 46, 90501 Senica

zastirpeni PhDr. Miriam Madunickou, PhD., riaditel'kou

ICO: 00416002

DIi:
d.

2021087035

riitu: IBAN: SK0509000000000254134578,SIov, sporiteloia

e-mai I : senica@redcross.sk

B/1. Vvhodnoten

I pre doticie poskytnut6 miestnemu spolku sa vztoahujfi zistenia k VZN

ako v bode A/2.

ZloLka Ziadatel'a Miestnej spolku eerven6ho krfLia BSJ o dotfciu obsahuje:
Ziadosf o posky.tnutie dot6cie
zmluvu o posky,tnuti dot6cie
Blodky a vydavkovd pokladnidn6 doklady dislovan6 avlak zalolend v dokladoch ,,pokladneoo obce,
ktor6 boli kontrole z tohto refer6tu na [rdely kontroly poskytnut6;

'/
'/
'/

l3

ZloLka neobsahuje:

prijemcovi na z6klade podpisanej zmluvy; Bankovy vlipis
u ekonomky obce.
kde

je

zaloLeny rnedzl vypismi z banky

je pisomn6 spr6va uv6dzan6 ako prfloha d. 3 z[rdtovanie dot6cie.
-

s uvedenfm d6tum

zfdastnenich na obede s uvedenim konkrdtnych os6b (s prihliadnutim na oc$ranu
osobnych [dajov a tieto mali byt'poskytnut6 iba pre Obecnli rirad pre ridely kontroly) a ich por)torn.

B/2. Ziadost'- MSdK BSJ zo dfia 18.11.2017
VZN d. 112006 a VZN (,.112018 majf ako prilohu d. I vzor Ziadosti, ktorf Ziadatel'm6 vypfsat'.
Ziadost'miestneho derven6ho kriZa bola prl rok 2018 vypisan6 na predpisanom tladive p,tdl'a st4r6ho
VZN, kde okrem identifikadny ridajov Ziadost'obsahuje
,,Miestny spolok Slovensk6ho dervendho kriZa Borskli Sviity Jur

Kontrolnd zistenie: inform6cie o miestnom spolu sf zverejnend na webovom sfdle obce BSJ v dasti
,,inStitrlcie v obci", av5ak nie je tam uveden6 meno toho kto v s[rdasnosti tento spolok vedie, reqp. je
zodpovedn6 osoba ako sa uv6dza na Ziadosti.

F Sidlo a presn6 adresa 2iadatel'a, IiO, tel. d.: Borskli Sviity Jur, ICO: 00416002
Kontrolnd zistenie: Uvddzane ICO 00416002 patri Slovensk6mu eerven6mu kriZu, Uzemn6mu
spolku Senica a nie Miestnemu spolku Cf gSJ. Miestny spolok CK BSJ nie je pr6vnou organiz{iciou,
ktor6 by mala opr6vnenie pocl uvedenym

tiOm

Liadat'o dot6ciu,

V zloZke agendy..o dotdcie MSCK BSJ nebolo doloZend prehl6senie alebo poverenie od SCK Seniqa,
Miestny spolok

cK

BSJ m6Ze v mene Slovenskeho

eK

2e

Senica Liadat' o dot6cie.

F Bankov6 spojenie: Ziadost' uvadza dislo irdtu: PoStov6 banka a.s.007562945216500
Kontrolnd zistenie: zo zloLky agendy nie je jasn6 komu bankov6 iisto riitu 8.007562945216500 patri,
ked'na obdo_bnej Ziadosti o dot6ciu napr. pre Miestny spolok Krity bolo uvedend ind dislo banrkovdho irdtu
Liadatel'a SCK Senica. Kontrolou bolo n6hodne overen6 pod6vanie obdobn;jrch Ziadosti miestprymi
spolkami v regi6ne Senice. Bolo zistene, Le pre miestne spolky v r6mci regi6nu sri Ziadosti pod{vand
Lizemnym spolkom Senica ako pr6vnou inStitriciou zastrlpenou riaditelkou UzS SeK p. Miriani
Madunickou, pridom jej Ziadost' v mene Uzemneho spolku CK Senica obsahuje aj prilohy ako:
- Ziadost'o poskytnutie dot6cie na prislu5ny rok,
- Predpokladan6 vydavky s[rvisiace s realiz6ciou projektu,
- Registradnli list, teO, Oti a
- menovaci dekr6t. Vid'.
https://www.kutv.sk/wp-content/uploads/201 5/09/%C5%BEiados%C5%A5-S%C4%8CK-3.Frdf
darovanie krvi * obderstvenie po odbere + vyZivov6
a vitaminovd prostriedky pre darcov + propagadne avzdelilacie materi6li : 350,-fl.
VzdelSvacia dinnost' ,,Mini akad6mie 3 veku", problematika o darcovstve l.lrvi, ocfrrana
pred irrazmi, spr6vna vyLiva, psychohygiena, soci6lne poradenstvo, vzdel6viacie aklivity,
+ propagadn6 materi6ly: 400,- €
Posedenie dlenov ef a3uUitu.l[rcich clenov iK pri prileZitosti okt6bra rnesiaca ricty
k star5im: 250,- €;
Podiel'anie sa podas roka 2018 na kult0rnych a spolodenskli aktivit6ch v obci.

a) 3 kr6t v roku bezprispevkovd
b)

c)
d)

Kontrolnd zistenie: dinnosti a program sa v bodoch a) a b) prelinaj[r, do znamen6 Ze rrapr.. zo srlmy 350
eur, je ne.iak6 dast'urden6 na obderstvenie pri odbere krvi. ale a-i na propagadne materidly, pridom silFasne
obdobn6 legenda je aj v bode b). Na z|klade takto poiadovane.j dot6cie

l4

Kontrolnd zistenie: zodpovednou osobou za zverenu dotaciu mal byt' SCK Senica. v zastirpeni riadiqel'ky;
Pani Cell6ryov6 je iba dobrovol'nidkou anebolo preuk6:zand Ziadne opr6vnenie vystupovat'v mene SKC
Senica.

obce, Sirenie a propag6cia dobr6ho mena obce, vzdel6vanie, kultrira a osvetov6 dinnost'.

Kontrolnd zisteniu: Na z6klade nezrovnalosli uvddzanych v Ziadosti, kontrola overila u p. riaditelky
irzemn6ho spolu Senica telefonicky dna 2.8.2019 kto je oprAvneny pod6vat'Ziadost'o dot6ciu pre miestne
spolky aktivujrice sa v regi6ne Senica. P. riaditel'kou Madunickou bolo potvrden6 domnienka k.onltroly,
Ze opr6vnenym subjektom je SCK Senica v jej zastfpeni, tak ako tomu je u in;fch obci, ale napr. aj
v Kirtoch. Podl'a jej informacie SCK Senica prisluSnfr obec v regi6ne poLiada o dot6ciu, ktor6 po jej
schv6lenijepripisan6nafrdetSiKSenicaat6uhradiprislu5n6, aleuLskontrolovandrydavky-dofi<lady
prislu5n6mu miestnemu spolku. Vyfrdtovanie zasiela SCI( irzemny spolok Senica priamo oboi podl'a
podpisanej zmluvy. Miestne spolky sfi o tejto skutodnosti informovand a aj ich pokladnici eLko v prjipade
BSJ p. Smol5r, uviedla p. riaditel'ka.

pr6vnickej osobe, ktor6 nem6 pr6voplatne uloZeny trest zakazu prijimat'dot6cie alebo subyencie
alebo trest zakazu prijimat' pomoc apodporLr poskytovania zfondov ELJ, ktord si v prilohe d. 2
(priloh d. 2 Cestn6 prehl6senie Liadatel'a, alebo vypis z registra trestov),
Kontrolnd zistenia: Z kontroly predloZenych materi6lov * agendy MS iK BSJ sa v nej nenachpdzali
Ziadne dokumenty potvrdzujirce splnenie tejto podmienky zo strany Liadatel'a. V novom VZN sf uZ
presne zadefinovand podmienky pre akcept6ciu prekladanych dokladov, s poukazom na n$tnost'
predkladat' k Ziadosti :
l. Doklad o pr6vnej subjektivite - pridelenie ICO prip. aj zriad'ovaciu listinu, Statrit alebo sl.anpvy...
2. Vypis z prislu5neho registra, nie star5i ako 3 mesiace (obchodny register, Zivnostensky re$ister,
register vedeny Statistickym irradom)

3.
4.
-

Doklad, ktonfm sa preukazuje opr6vnenie konat' v mene organiz6cie, ak to nevypl;iva priamo
z dokladu o pr6vnej subjektivite;
iestn6 prehl6senie Liadatel'ao dot6ciu z rozpodtu obce
Sfrdasne v bode 4. prilohy d. I - Ziadost' je uvedene,2ei.iadatel'predloZi predkladand doklpdy l.
aZ 3. ako origin6l + k6pie azamestnanec pre prijatim Ziadosti potvrdi svojim podpisom zhodnot'
origin6lu s k6piou a origiri6l vr6ti Ziadatel'ovi.

A/3. Zmluva MS

iK

BSJ o poskvtnutie doticie t.3/2017-. zo dfia 12.2.2018

Tak ako v pripade subjektu I ako uZ bolo uv6dzan6 podmienky poskytovania dot6cii pr6,vnickym
afuzickym osob6m pdsobiacich na Lizemi obce pre rok 2018 ustanovovali dve VSeobecne zQvaznd
nariadenie obce ato d. 1/2006 225.9.2006 platndho do 21.6.2018, aVZN ('. 112018 s [rdinnostJou od
13.7.201 8

-

Zmluva pre MS ef eSL bez pridelen6ho disla bola uzavret6 podl'a platn6ho VZN d. 112Q06 zo
dia 12.2.2018, pridom v zmysle tejto zmluvy v ust. il. 4.1 Poskytovatel' sa zavdzuje pos|ltnft'
dot6ciu prijimatel'ovi na dislo irdtu uveden6 v dl6nku I. zmluvy do 5 dni odo dni cd podpisania
tejto zmluvy.

Kontrolnd zistenie: Kontrolou bolo zistend, irhrada dot6cie za rok 2018 nebola zaslanh iiiadatel']ovi na
bankovy ridet, z d6vodu pochybnosti pri opr6vnenosti vydavkov v predch6dzajircich rpkoch.
V sledovanom roku bola dot6cia vypl6can6 na n6klade predloZenych dokladov - blodk,rv priapo do
pokladne obce. Podl'a vyjadrenia ekon6mky predo dot6cia nebola zasielanh na irdet Ziadatel'z{, bolo
podan6 vysvetlenie, Ze v minulosti predkladan6 dokladl, blodky za n6kupy potravin pos;udzova]la ako
l5

neopr6vnen6, doho svedkom bola pokladnidka obce, ktor6 tieto m6 vo svojej agende a vypllLca hotovosti
z pokladne. Po dohode so starostkou sa pristirpilo k nezasielaniu vopred dot6cie na 0det Liaclatel'a (do uZ

ale nie.le v sfrlade so zmluvou), ale vyplatenie iba tych sirm, ktore boli preuk6zand blodkarni. I napriek
tejto skutodnosti sa ekonomke niektor6 doklady javiliako neopravn6, spolu s pokladnidkou tc,to predniesli
starostke, av5ak nakoniec boli vSetky blodky schviilen6 starostkou obce, ktor6 s vyplaterrim sirhlasila.

Kontrola upozoriuje na skutodnost', Le lroci predkladand blodky sa javili ako neoprdvnen6
ne aj upozornili, tento svoj postoj a zistenie neuviedla pfsomne na danom
doklade v r6mci administrativnej kontroly (do malo byf uvedend, Ze nie je moZnd pokradovat' vo
a ekon6mka/pokladnidka na

finandnej oper6cii) v zmysle zdkona(,.35712015 Z,z. o finandnej kontrole a audite a o zmenre a cloplneni
niektoryich z6konov . Vykonanie finandnej kontroly bolo uvedend pri kaZdom blodku av5ak s tym, Le
pokladnidka i napriek moZnym pochybnostiam uviedla, Ze vo finandnej oper6cii je moZn6 pokradovaf,
ana zftklade sirhlasu starostky tie preplatila. Kontrola doporuduje do budircnosti povodnlT nesuhlasny
n6zor pracovnidke pokladne i ekon6mke vyjadrit' jasne, (Ze nie je rnoZnd pokradovat' 'vo finandnej
oper6cii) na kontrolnom liste di uZ pri z6kladnej, alebo finandnej kontrole. TaktieZ doporudu-je 5tatut6rovi
obce, Le pokial' vydavky nebudri preukdzatel'ne doloZend prezendnSl,mi listinami s re6lnym
vydokladovanim spotrebovandho materi6lu (potravin pre ridastnikov odberov) nedat' sirhlas na ich
preplatenie prisluSnym pracovnidkam.

-

Zmluva obsahuje iba tie najzakladenejSie [da.je, identifikadne fidaje, urdenie povinnosti
prijimatel'a dot6cie vyirdtovat'dot6ciLr v urdene.j lelrote a poudenie o nedodrZani lehoty. bez
urdenia inych povinnosti. sarrkcii, di rnoZnosti pre obec skontrolovat'verejn6 financie obdobrre
ako pri zmluve s DFS Jur6nek.

Odporilionie kontrolv: Upravit' zmluvu v zmysle bodov uvadzanych pri kontole zmluvy s DlrS Jwrdnek,
aby obsahovala vietl<y podstatnd ndleZitosti
A/4. Zriitovanie dotfcie Zmluva MS dK BSJ
Zfdtovanie dot6cie nebolo priamo v agende doloZene. Kontrole viak boli od ekonomky obce poskytnute
podklady - sumarizScia - derpanie za stredisko - miestny dervenlr kriZ. kde boli vydavky frdtovan6
v chronologickom slede ako zobrazuje priloZen6 tabul'ka d. 2. Podporujfice doklady l< sumariz6cii
obratom poskytla pokladnidka obce, ktor6 mala blodky riadne zaevidovan6 v pokladni spolu s listom pre
vvkonanie finandnei kontrolv.

16

MS

a)
+
a

eK

BSJ - riiet dot6cie

Suma v zmluve

Vyriitov a nie podla strediska

pouZitie dotrlcie podl'a bloikov

3 krat v roku beprispevkove darovanie krvi

obderstvenie

po odbere + r)2ivove
pre darcov

vltaminove prostriedky

+.

I50.0(

26.l 20lfr

26. t4

400,0c

26.3 2018

15.16

250.0(

26 3.2018

I

20.6.201

2t.54

propagadne a vzdeliivacie materiali : 350,-€.

b)

Vzdelavacia dinnost' ,,Mini akademie

3

veku", problematika o dracovstve krvy, ochrana

pred frazni, spnivna vfZiva, psychohygiena,
socialne poradenstvo, vudeliivacoe aktivit)', +

potraviny - k6va, hr66ok, tyZa, kofo
meso a ine

propagadne materiely: 400!- €

c) Posedenie dlenov CK a-jubilu.jucich dlenov
CK pri prileZitosti oktobra mesiaca ircty

1.3_l

k star5irn: 250,- €;

d)

Podielanie

sa

podas roka

20 I

8

na

0,0(

kultumych a spolodensk! aktivitach v obcr.

8

20 6 2018

I

20 6.2018

39.0

r.10,201t

l0 20lt

20lt

31.10.2018
5.1 1.201

16.56

I

- maso udeniny 54,24 +
n^tra\/io\/ haraniF rnhv hnriia
5.1 1.

51120

5,1.2

5

28.1

chren, rezy, chlieb vd2enli mix
26kuskv,

99,68

ytsmrv

1

1.20

14 12 20

Spolu

|

sch6dza 29.10. - derven6 vino 10x;
40,14 schodza 29.10 - mineralka, kofola,
:ibul'a, obrfsky, daj, drozdie, citrnkr
50,02
tvaroh. mast'. oaradaikv. sol'. cukor
aierne korenie, majoran, lyaina yam
129.03 malina 33 ks, tydinka yami hrozno 1
ks, banany v dokol6de 5C ks, m0ka
hladk6, polphrub6, smotana do l<5v
Skrob. citron v62eny, cesnak,
R tr
hrozienka suSen6, kdrva popradsk6
dokoleda Studenstk6, lekver
slivko\ i;...
I 7,5(] 30.10 K[rty - chlieb v62enf,

31.r0.20r8

31.10

Miner6lka, rezy, servitky, knedlam
maso udeniny,
'16.6 - vino aerven6 dapovane '10x,

15.67 maso udeniny,

31.10.2018

3l

7

8"2t|

20.6.20t8

3

l..l

I

_

714.33

000,00

Kontrolnd zistenie: ZpriloLenej tabulky je zre1me,2e dotficia bola derpan6 vo vy5ke J14,33 eur, l-Kktord
boli lydokladovan6 prisluinymi blodkami. Kontrola vSak nevie v5etky blod.ky zadefinovat'podl'a v fdelu
pouZitia v zmluve dl. 3, nehovoriac o zadefinovanej kol6nke ,,nhzov podujatia" v Ziadc,sti 2:ia tel'a
uv6dzand pod pism. a) aL d).
Podl'a zmluvy prostriedky boli urden6 na (v €):

/
/
/

na obderstvenie pre bezprispevkovych darcov

krvi I 3x l, vyZivov6

posedenie pre dlenov CK, okt6ber, mesiac ircty k
vzdel|vacie a osvetov6 dinnosti

starSirn

doplnky

Na z6klade predloZeny dokladov boli vydavky pouZit6 na (v €):
na obderstvenie pre bezprispevkovyich darcov krvi I 3x l, ...........,....

/
/
/
/

vyLivove

doplnky

posedenie pre dlenov CK, okt6ber , mesiac ricty k

vzdel|vacie a osvetov6

dinnosti

starSim

t7

..

350,00
250,00
400.00

.....254,04
.... 199,68
.260,61
.. 0,00

Z uveden6ho vyplyva, Ze vydavky na obderstvenie a vyZivov6 doplnky spolu prekroi:ili zm uvou
stanovenri hranicu 350 eur, taktieZ posedenie pre clenov CK v mesiaci okt6ber, na vzdel6vaciu di ost'
neboli vynaloZene Ziadne financie. Vydavky na obderstvenie, stretnutie dlenov v okt6bri nie sir do
ne
Ziadnym dokladom - napr. doklad o irdasti na odbere, prezendn6 listina s podpismi zirdastnenj
na
obderstveni, ktord by s prihliadnutim na ochranu osobnych rhdajov slirZili iba pre potrebu OIJ a k
ly.
TaktieZ zo Ziadneho dokladu nie je zrejm6 komu boli zakirperr6 vitamfny avylivove doplnky posk nutd.
Na z6klade doZiadania sa vviadrenia starostkv obce bola kontrola informovanS. Ze oosedenie v
acl
okt6ber - ircty k starSim usporiadava obecny irrad kaZdorodne a teda viidavky na toto posedenie v
cl
'si
MS CK BSJ sa kontrole javi ako duplicitnd vynaloZenie finandnych prostriedkov na tir istri a.kciu i
starSich os6b v6Zime.

Kontrolou boli zisten6 nedostatky ako nedodrZanie stanovenjch fielovo nepreukdzatel'nost' naco
boli potraviny a pre koho spotrebovan6o duplicita vydavkov, nevykonanie Ziadnej vzdeld aceJ
iinnosti.
Odporilianie: stanovit' finandny limit na osobu ktor6 sa obderstvenia zirdastni na z6klade vykon
a potvrden6ho odberu krvi urditym finandnym limitom na obed (napr. 5,-/osoba/odber), TaktieZ
urdit' aj ind limity napr. vitaminy a pod. (napr. na osobu a rok/....eur). hoci adekv6tnou a hl
n6hradou za odber krvi m6 bvt'obed.

Zhrnutie - zistenia:
l. Vietky agendy dot6ciI s[ uloZend na sekretariSte, pridom tieto m6 spravovat'refer6t

2.
3.
4.

,,ekonomiky";
Nie najvhodnej5ia doba pre aktualizbcia stareho VZN d. 112006 na novd VZN d. l/201 8
z 13.7.2018 v priebehu roka, kedy uZ Ziadosti boli podand podl'a stardho tladiva;
Anijeden so subjektov Liadajici o dot6cie nijaklfm sp6sobont nepreuk6zal svoju pr6vnu
Vo oboch VZN chlba Specifik5cia, ktor6 z vSeobecne prospeSnej sluZby a fdelu bude obec
podporovat';

5.

Urdit'ako

sa bude doporudenie a schval'ovanie prislu5nou

komisiou preukazovat'ako dok

agendy Liadalel'a o dot6ciu;

6.
7.

Doplnit'do nov6ho VZN ako sa bude postupovaf ked'Ziadost'o dot5ciu bude dorudena
(di sa vr6ti Ziadatel'ovi pred zaevidovani do do5lej po5ty, alebo sa len ryzve Liadatel' na
pripadne doloZenie podkladov k Ziadosti);
ZloLka kaZddho prijemcu dot6cie nie je zosumarizovana, tak, aby v nej boli v5etky doklady
potrebn€ pre koritrolu (vypisy, prezendn6 listiny" fotografie, pozv6nky a ind potvrdenia sirvi
s dot6ciou):

8.

Z aktu6lneho VZN nie je jasn6, di pisomnf spr6vu treba zvl65t'davaI'a bude mat'pisornnfi
alebo sa zahupovaLuje zirdtovanie, ktore je diselne a sumarizujirce doklady.
Subjekt 1:
9. Nepreuk6zanie dokladu preukazujirci zaloZenie fidtu.
10. Neuv6dzanie n6zvov podujati, ktord sa plftnu zdruLenie obdanov zitdastnit'hlavne miestne
a region6lne; v pripade zahranidnych nie je preukdzanh pozv6nka od hostitel', fdast', podet
fdastnikov, spdsob dopravy, atd'.);
i 1. Nedostatodne obsahovo spracovan6 zmluva o poskytnuti dot6cie;
I

2. Nedislovanie vSetkych dotadnych zrnlirv chronologicky;

13. tJhrhdzanie v5etkych vydavkov subjektom 1 v hotovosti, bez moZnosti kontroly, di druh6
mala skutodne tfto sumu vyplatnri, ked'Ze podpisy predSvajircich ch;irbali;
14. Prederpanie urdenlich poloZiek irdelu dot6cie subjektu

l, pouZitie prostriedkov

na ind:n6k

boli v zmluve urdendl
15. Nesditanie pouZitej dot6cie podl'a pouZitlich dokladov na zfdtovacom tladive;
16. Neirplne vykon6vanie ZFK a AFK.
17. Nestanovenie povinnych dokladov k zfctovaniu v zmysle z6konao irdtovnictve, pri;radne
o cestovnych n6hrad6ch;
18. Nejasnost'[rdtovnych dokladov a ivedenia v evidenciisubjektu
t8

1;

Subjekt 2:
19. Vystavovanie a podpisanie Ziadosti zainy pr6vny subjekt pod cudzim lCOml
20. N epreuk azanie dokl adu preukazuj irc i zal oZen ie [rdtu.
21. Nesirlad medzi ustanovenim zmluvy o pripisani dot6cie na fidet Liadatel'a a skutodnej [rhrady

v hotovosti

-

neupravenie zmluvy v zmysle predch6dzajricich skrisenostf;
22. NedoloZenie blodkov podpornymi dokladmi ako sri prezendnd listiny podl'a dni odberu;
23. Neoverenie bankov6 disla uv6dzan6 na Ziadosti na:r6klade nejakdlto dokladu;
24. N6zov podujatia v bodoch a) aL d) wildzany zmdtodne, opakovanim niektorych aktivit, ktor6
potom moZno t'aZko vyhodnotit' diselne.
25. Zmlwa so subjektom 2 nemh pridelen6 dislo.
2

6. N edostatodne obsahovo spracov an| zmluv a o poskytn uti dot6c

i

e;

27. Zitfiovanie nie vydokladovan6 podl'a irdelov urdenych v zmluve;
28. Neexistujfce prezendnd listiny irdastnikov odberu k.rvi a n6sledne poberania obderstvenia,

Odporriianie kontrol:

a verejnoprospe5ny irdel.

podmienky poskytnutia dotiicie, terminy na zfdtovanie dokladov, druliy dokladov preukazujfrce
derpanie dotadnych zdrojov (kopia, origin6l. verifik6cia kopie s origin6lom zodpovednym
pracovnikom..), podmienky sankcii v pripade nedodrZania zmluvn5ich podmienok ako aj d'alSie
podmienky rozhodujiice pre zvl6dnutie procesu zfdtovania posky'tnutej dot6cie;
v obci ako
vydavkov;

je

uZ uveden6 v novom

VZN, resp. v blizkom okoli, z ddvodu moZnej n6slednej kontroly

alebo sluZby.

pre

vyirdtovanie dot6cie poskytnutej na zftklade zntluvy, pridom forrnu16r by mal
obsahovat', nie len zirdtovanie * zoznam vydavkov a blodkov, ale aj:
. Vecnd vlzhodnotenie dotScie: - spr6vu o realizovanych aktivit6ch sirvisiacimi s predmetom
dot6cie, inform6cie o podte klientov atd'.
. Pri Finandnom v),fidtovani - ..zLidtovani" dot6cie: - celkov6 rekapitul6cia vydavkov,

Formul6r

vydislenie celkovej vyderpanej sumy :z poskytnutej dot6cie podl'a oprhvnenych
poloZiek/vynosy z dot6cie, pfedlSzg!!9-jisomneho prelrl6senia zodpovednqi osoby
o

form6lnej

a

vecnej sprdvnosti v)'[rdtovania. ditatel'nB-fotokopie prqukazqjlqe* pouZitie

dot6cie. ktorych zhodu z origin6lom odobri svojim podpisom zodpovedny pracovuikl

Zhver:
Konrrolou predloZenej spisovej dokument6cie a vyirctovani irdelovych finandnych dot6ci( poskytnudch
Ziadatel'om - subjektov 1 a2 z rozpodtu obce BSJ na rok 2018 je moZne iba domnievat'sa, Ze poskytnut6
finandn6 prostriedky boli pouZitd vo viid5ej miere na poZadovand irdely, v zmysle podanych Ziadosti a
uzatvorenych zml[rv o poskytnuti finandnych dot6cii. Trito skutodnost' v5ak pri obor:h subjektoch
nemoZno preukhzat riplne takymi podpornymi a vierohodnymi dokladmi, ktore by preullazovali irdast'
aktivistov na prisluSnycli akci6ch.
V niektorych pripadoch boli zisten6 nie len form6lne nedostatky ale aj nesfilad so zdkonorn fidtovnfctve,
nebola dodrZan6 preuk6zatel'rrost' niektorych dol<lador', ich vierohodnost'. Jedn6 sa predovSetkym
o nedoloZenie prezendnych listin zirdastnenych sLrb.jektov na konkr6tnych akci6ch v akom poiite. kedy,
nedoloZenie kopie dokladu o zaloZeni irdtu Liadatel'a, Ziadosf Liadatel'a bez opr6vnenia konat' v mene
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organrzacre' nespracovanie pisomnej spr6vy o podniknutich aktivitdch, neirplnost'
dokladov, chibajirce

podpisy pri vyfdtovani, neuv6dzanie d6tumu zirdtovanie celkovej dot6cie. Nestanovenie
nela[;;cn
Standardov, di postupov napr. v internej smernice, ktorou by sa upravoval
postup pri pod6vani,
schval'ovani a vyfdtovani Ziadosti o dot6cie a v sirlade s prfsluSnlimi usianoveniami
ziikona (, 5g312004
z'z' o rozpodtovych pravidl6ch irzemnej samospr6vy v jeho platnom zneni. Ani jeden zo subjektov
nepreuk6zal v r6mci svojho zamerania ako zabezpedil primeranir propagaciu
obce BSj. Kontrola d6va do
pozornosti' Le pri uzatvarani zmluvy o poskytnuti iot6cif je vel'mi d6leZit6
kl6sf d6raz na presnd
zadefinovanie fdelu pouZitia dot6cie s poukazom na prislu5ne ustanovenia napr.
z6kona o nez,iskovj.ch
or ganizdciitch al ebo nadrici6ch.

Definovanie podmienok pre poskytnutie verejnych zdrojov - dot6cif je obsiahnutd
v novom vzN d.
112018, ktor6 je zverejnend na webovej str6nke obce vdasti
,,Dokumenty,, - ,,V5eobecne ziwdzne
nariadenia". Sfdast'ou VZN d. 112018 sri aj prilohy, ale v r6mci textovej
dasii ,a*otn6ho yZN ako pdf
s[bor, pridorn jednotlivd prilohy nemoZno stiahnut'- samostatne a vo wordovom
form6te,
Na druhej strane pri vyhl'ad6vani ,,dot6cie,. cez,,hl,adajfrce okno..
g sazobrazi:
Ziadost' o poskytnutie dotdcie
okt6ber I 8th, 201 7 Koment6re vypnut6 na Liadost'o poskytnutie dot6cie
Obecny itrad oznamuj e organizftciam, Le svoje Ziadosii o poskytnutie dot6cie z rozpo(Lu
obce mdZu
predloZit' na obecny irrad do 1 5. I I .201 L Liadost'o poskyinutie dot6cie TU po
kllknuti
na tento odkaz
sa pre Ziadatel'a zobrazi ind - star6 tladivo Ziadosti o dot6cie a nie nov6,
ako je pri novom VZN d. l l201g.
V5eobecne zfvflzn6 nariadenie - nov6
maj 2nd, 20 I 7 Kornent6re vypnut6 na V5eobecrre zavdzne nariadenie nov6
Informativna spr6va o vlfsledku kontroly (,.41l201gllIK bola priebeZne konzultovan6
s pracovnidkami
obecndho tradu a starostkou obce.
Kontrolovanej osobe v zastfipeni Statut6ra a prislu5n6ho zodpovedndho pracovn ika za
je

-

-

dotfrcie

uloZen6

podat'pripadnd n6mietky k spr6ve v termfne do 9.g.2019
prijat'opatrenia na n6pravu nedostatkov zistenych kontrolou a na odstr6nenie pridin ich
v:zniku a
predloZit'hlavnej kontrol6rke obce pisomny zoznarn tychto opatreni do 23.08.2019;

predloZit'hlavnej kontrol6rke obce pisomnf sprdvu o splneni opatreni prijatych na
n6pravu nedostatkov zistenych kontrolou a o odstr6neni pridin ich vzniku, o urdeni
zamestnancov zodpovednlfch za nedostatky zistend kontrolou a o uplatneni opatreni vodi
nim podl'a osobitndho predpisu a uvedene oznttmit'do 30.09.2019.

D6tum vyhotovenia spr6vy: 31.i .2019
Za povinnri osobu:
Bc. Miiria Fackovcovd
fidtovnidka obce

,n"6'....'.''.

Ing. Alena Vachajov6
mzdov a [rctovn idka, pokladiia

Mgr. Kratochvf lov6 Anna
starostka obce

Za opravnenir osobu
Mgr. Iveta Balejdikov6
Hlavn6 kontrol6rka obce
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0enc Bonsx'f SvAnf Jun
Por.d.nrateri 61u: 43 120 I 9/HK

iislo soisu:
iislo z6znamu:

SPRAVA Z KoNTRoLY BEZN*CH

VfDAVKov

NA PRACoVNE

oDEyY
vykonan6 nazitklade Pl6nu kontrolnej dinnosti na I. po.
z.o1g apodnetu p,Marty Hromkovi
I. VSBoggcNB

TTDAJE

o KoNTROLNEJ crNNosrt:

Kontrolovanj subjektipovinnri osoba: obecny rirad Borsky
Sviity JLrr,
Kontrolnf subjekt/opr6vnen6 osoba: Mgr. Iveta Balejdfkov6,
hlavn6 kontrol6rka
Kontrola vykonanri v termine: 6-9l20lg J preru5ovanfm

obce

Kontrolovan6 obdobie : 201g
Predmet kontrolv: Vldavky na pracovnd odevy

vseobecn6 zindzn6 predpisy, ktor6 tvoria zdkrad
pre postup pri vj.kone kontrory:

o

.

o
'
o

Zftkon (,.31112001 Z. z. - Zikonnikpr6ce
Zdkon (,. 59512003 Z.z. o d,ani zpr{jmov v z.n.p. (ZDp)
Zitkon (,36911990 Z .z o obecnom zriadeni;
NR SR (" 12412006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr6ci
a o zmeno a
niektoqfch z6konov;
Nariadenie vl6dy ('. 39512006 Z. z. Nariadenie vlidy Slovenske.j
republiky o minimi tych
poziadavk6ch

na

o

poskytovanie

prostriedkov(ooPP);

a

pouZivanie osobnych ochranlych

Smernica pre poskytovanie osobnVch ochrannych pracovnych
z 1.1.2016 pre Obec BSJ;

VSeobecnd preverovan6 oblasti podl,a predmetu

a

distiacich

praco

Errostri

S 147

kov"

kontroly

Ndklady na pracovnd a socialne podmientry a starostrivosf
o zdrqvie vynaloiend na bezpeino,st'a oc
zdravia pri prdci sti podla f 19 ods. 2 ptint. c) zDp bodu
I zdkctna i. 595/2003 Z.z. o dan,i z pr[j
z.n.p. (ZDP) dafiovvmi vidavkami.

lodla

ych

anu

vv

ZP (3It/2001 Zdkonniko prtice)

,

rTzsahy
p6so.bnosti
2"1::r::"::::!.^i"
,povinny stistavne zaisfovat, bezpeinost, a oc
zdravia
zamestntncov pri prdci.svoiei
a
im trtier vyiondvai
pottrebnd ;;;;;r;,;" ,rail*, ,on,
p^'!,!,1.!1.,r:,llnebyltch prostr.iedkov a.vhodndho systdmu
na riadenie'ochrany prdce. zamet
povinn.y zlep.fuvaf urovefi ochranlt prdce vo vietlgigtl
cinnostiach a prisp6sobovaf uroven ochrany

,i

meniac im s a s kut oinos t ia m.

2) Daliie povinnosti zamestnavatela t, oblasti bezpeinosri u rtchrctny
zdruvia pri praci upravuje

mm

lje
ace

tny

zdkon.

Dqliie povinnosti zamestndvatela v oblasti bezpeinosti a ochrany zdravia
pri praci uprevuJe
o. t1nl32o!3,2. o bezpeinosti a,ichrane zdravia ptri prdci
a
o zmene a doptner,ri ni
'"if:::^?::i?
z.dkonov v zn' n' p (zBoZP) ustanovuie vieobecne
zasady prevencie a zakladn| podmientry na za.i nie
b.ezpeinos.ti a ochrany.zdravia pri prdci a na vyltiienie
,irii afaktorov podmiefiujilcich vznik prac:o 'ych
ilrazov, chor1b z povolania a inyci poikodenf zdravia z prace.
Podta S 6 ods' 1I zBozP naktacty spoiend so zaist'ovanim
bezpeinosti a ochrany zdravia pri
ltraci
povinny zndJat'zamestndvatel; tieto ndklady nesmie presuntif
na zamestnanca.

je

Podmienky poskytovania pracovni'ch odevov
tak, ako ich sranovule pravna ilprava, sti zctloiend
na
ie rozhoduiilcim subieitom pri zabezpeien[ ochrany
zdrayia a bezpeinosti pr,i prdci je
zamestndvatel' z tohto princlpu vyptyva, ie
zamestnavateI je povinny na zaistenie bezpeinosti
a ochrany
zdravia pri prdci prostrednicnom' isobnych
ochrannyc,h pnlrirw,rn prostriedkov, napr,;

princ[pe'

poskytovat' zamestnancom, u ktorych

'

to vyiaduie ochrana ich iiyota alebo zdravia, pcttrebnd
uiinnd osobne ochranne prostriecllry^vr,atane pra\ovnych
odevov a obuvi na bezplatnd
trtouifvanie
a viest'evidenciu o ich poskytnuti
6 ods. ) pisn 61 a f 6 ocls. 3 pfsm. a) zakona i.
t{
124/2006
Z.z. o bezpeinosti a ochrane zdruvia pri pracij,
udrziavat'pracovnd prostriecllq; v po,uziielnom a.funkinom
stave a dbat'o ich riaclne ptouZfvanie
[$ 6 ods' 2 pism' c) zdkonai. ]24/i006 zz. o beipeinosti a ochrane zclraviapripraciJ,
kontrolovat" ii zamestnanci pracovnd ochrann, prostriedky
riaclne pouiivajil [! g ods, I pism. d)
zdkona i. 124/2006 Z.z. o bezpeinosti a ochrani zdravia
pri pracil.

o
t

zBozP navyie v ramci ustanovenia 6 ods. 3 pism. a) ZBozP
$
ustanovuje zamestnavatefovi
,oovinnost,
bezplatne poslgttovat' zamestnancom pracovny
odry o'pracovnt) obw, ak pracujti v prostred[, v ktorom
odev alebo obuv podlieha mimoriadnimu opotrebovanii
alebo mimoriadnemu zneiisteniu.

Kontrolovand

sk

utoinosti u zistenia :

I' v podmienkach

obce BSJ na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
pr6ci prostrednfctvom
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je spracovany
osobitnyi vnritonry predpis ,,snrernica
pre poskyovanie osobnych ochrannych pracovnych a Eistiacich
prostriediov." aktualizovan6

k l'l'2016 vypracovanh autorizadnym-bezpednostnlm technikom
v r6mci zabezpedenia c,elkovdho
BozP' odporfdan6 doba zivotnosti je v'Smernicl stanoven6 zamestn6vatel'om,
zavisi od doby
pouZivania ooPP, v akych podmienkach sa ooPP pouZiva
a nakoniec al od starostlivosti
zamestnancaopridelen!ooPP.Zivotnost'jeuveden6vmesiacoch

-e":"p"i|Jerflohyd. lako l2

mesadn6 doba pre beZnd pracovn6 odevy.

-

Povinnost' splnend podla !| 147 Zp;

obec v r6mci svojho rozpodtu poskytuje r,ybranym zamestnancom,
u ktorlich to vyzaduje o.hrunu i.h
LivoLa alebo zdravia v zmysle Smeinice, potrebnd
fdinnd osobnd ochrannd prostriedky, vr6tane
pracovnych odevov a obuvi na bezpratn6 pouZfvanie
a viest'evidenciu o ich poskvtnuti
Rozpodet na pracovnd odevy na rok 201 g
01.1.1 Vydavky verejnej spr6vy - 633 010

I 000,- €

Niikup:

.................
'.::'@"'.,".!'%

Faktirra d. 0308/000 224.1 .201g

vPD (" 32212018
Spolu

........,

tt

15,43 € ........ LrhradenA pp
43.I6 €*-uhracle-nazpqkladne

orlQe

858.59 €

obec vedie evidenciu 7 pracovnikov vedenf ako
,,Evidendnri karta pridelenych osobnych ochrannych
pracovnlch prostriedkov"' ktor6je veden6 od n6stupu prfslusndho
pracovnfka na pracovne rnies;to, ktor6
vyZaduje pracovn6 odevy' F'videncia je vedenii oo t. zo t 6,
taktieL kontrolovan y rok 201 g. Sirdast,ou tejto
evidencie je aj zoznam poskytovanyfch osobnych pracovnycrr
prostriedkov.

-

Povinnost'splnenavzm,vsle $ 6ods.2pfsnt.

b1

a!

6ods.3pism. a) zdkonai. 124/20062.2. o
Tezpeinosti a ochrane zdravia p,yi prqgi;

Zhrnutie:
l

'

2'

obec dodrzuje prislu5n6 ustanovenia z6konnika prace v oblasti
pracovnych odevov pre svojich zamestnancov;

zabezpedenia primeranych

obec m6 spracovany vnftorny preclpis - Smernicu pre poskytovanie
osobnych ochrannych
pracovnych a distiacich prostriedkov v ranci BOZp:

3.
4.

Obec rozpodtovala finandnd prostriedky nazabezpe(enie n6kupu pracovnych odevov;
Obec vedie evidenciu pridel'ovanych pracovnych odevov v zmysle zitkona.

Zfver:
Kontrolou beZnlch vlidavkov na pracovn6 odevy neboli zistend nedostatky.
Spr6va o vlisledku kontroly ().43120191HK bola priebeZne konzultovan6 s pracovnidkami obecndho uradu
a starostkou obce 10.9.2019. Z d6vodu, Ze kontrolou neboli zistend nedostatky nebolo nutnd prijimat'
opatrenia.

D6tum vyhotovenia spr6vy:
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Za povinnri osobu:
Bc. Mriria Fadkovcov6
irdtovnidka obce
Ing. Alena Vachajov6
mzdov6 ridtovnidka, pokladila

Mgr. Kratochvilovri Anna
starostka obce

Za opr|vnenu osobu
Mgr. Iveta Balejdikov6
Hlavn6 kontrol6rka obce

.9.2019
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Príhovor starostky
Vážení obyvatelia obce Borský Svätý Jur!
Predkladáme Vám Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na obdobie
rokov 2016 – 2020, ktorý predstavuje jeden zo základných dokumentov pre rozvoj environmentálnej
stránky fungovania samospráv, miest a obcí na území Slovenska.
Prostredníctvom tohto dokumentu si obec stanoví ciele v environmentálnej oblasti a určí
prostriedky, použitím ktorých sa priblíži k splneniu vytýčených cieľov. Vďaka týmto prostriedkom dôjde
k napredovaniu a rozvoju obce z environmentálneho hľadiska. Úlohou obce je predovšetkým zabezpečiť
realizáciu jednotlivých opatrení a zlepšiť kvalitu životného prostredia pomocou zníženia množstva
vyprodukovaných komunálnych odpadov, zabezpečením triedeného zberu komunálnych odpadov
a uskutočňovaním informačných kampaní zameraných na rozšírenie znalostí obyvateľov, návštevníkov
a subjektov pôsobiacich v obci o odpadovom hospodárstve.
Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur je spracovaný na obdobie rokov
2016 až 2020, rovnako ako aktuálny program Trnavského kraja. Na vypracovaní POH zástupcovia
obecného úradu spolupracovali s externou spoločnosťou s cieľom vytvorenia kvalitného dokumentu,
ktorý bude východiskom pre stanovené programové obdobie. Verím, že naplnenie stanovených cieľov
povedie k napredovaniu obce.

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
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Úvod
Program odpadového hospodárstva (ďalej aj ako „program“ alebo „POH“) je programový
dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového
hospodárstva. Obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva vymedzenej územnej
oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie prípravy na opätovné použitie, recyklácie,
zhodnocovania a zneškodnenia odpadu. Ďalej dokument obsahuje hodnotenie, ako bude program
podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
Aktuálne platný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej iba „zákon o odpadoch“) ukladá povinnosť vypracovať POH každej obci, na území ktorej ročná
produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton, alebo ktorej
počet obyvateľov prevyšuje 1 000.
Podľa zákona o odpadoch je odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje,
chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.
Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur bol vypracovaný v súlade so
zákonom o odpadoch ako aj v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na
obdobie 2016 – 2020 a Programom odpadového hospodárstva Trnavského kraja na obdobie 2016 –
2020. Ďalej dokument vychádza z viacerých aktuálne platných legislatívnych noriem a predpisov,
ktorých zoznam je uvedený v hlavnej textovej časti strategického dokumentu. Program odpadového
hospodárstva obce Borský Svätý Jur na obdobie 2016 – 2020 bol vypracovaný spoločnosťou Gemini
Group s. r. o. za výraznej pomoci zástupcov obecného úradu.
Dokument je členený na päť hlavných častí: Identifikačné údaje, charakteristika aktuálneho
stavu odpadového hospodárstva, vyhodnotenie predchádzajúceho programu odpadového
hospodárstva, záväzná časť a smerná časť. Prvá časť dokumentu obsahuje základné informácie
o území obce Borský Svätý Jur, na čo nadväzuje druhá časť programu. V tretej časti dokumentu
uvádzame vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva obce Borský
Svätý Jur. V záväznej časti sú vymedzené hlavné ciele a opatrenia odpadového hospodárstva obce na
aktuálne obdobie. Smerná časť dokumentu uvádza zariadenia fungujúce v systéme odpadového
hospodárstva v obci, informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti
nakladania s odpadmi a financovanie odpadového hospodárstva v obci.
V prípade, že sa samospráva bude držať svojich cieľov a opatrení zvolených v tomto
strategickom dokumente, existuje vysoký predpoklad, že bude dosiahnuté efektívne fungujúce
odpadové hospodárstvo v súlade s platnými európskymi a národnými normami.
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1.

Základné údaje Programu obce Borský Svätý Jur

1.1

Názov orgánu, ktorý program vydal
Obecný úrad Borský Svätý Jur

1.2

Sídlo orgánu, ktorý program vydal
Borský Svätý Jur 690, 908 79 Borský Svätý Jur

1.3

Počet obyvateľov územia, pre ktorý sa program vydáva
1 663 obyvateľov
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, stav ku dňu 31. 12. 2018

1.4

Rozloha územia
39,70 km2

Obec Borský Svätý Jur leží v západnej časti Slovenska, rozprestiera sa na Borskej nížine.
Z administratívneho hľadiska patrí Borský Svätý Jur do okresu Senica (podľa Nomenklatúry územných
štatistických jednotiek úroveň NUTS IV), do Trnavského samosprávneho kraja (úroveň NUTS III) a do
Západného Slovenska (úroveň NUTS II). Geografická poloha obce je určená súradnicami 17° 02´ v.g.d.
a 48° 36´ s.g.š., kde sa nachádza stred obce.
Obec Borský Svätý Jur je tvorená rovnomenným katastrálnym územím, pričom susedí so
siedmimi ďalšími obcami: Na severe s Kútmi, na západe so Sekulami a Moravským Svätým Jánom
a z južnej strany so Závodom. Na východe obec hraničí s Lakšárskou Novou Vsou, mestom ŠaštínStráže a na severovýchode s Kuklovom. Priemerná nadmorská výška v obci je 174 m n. m.
Ku koncu roka 2018 mala obec 1 663 obyvateľov. Rozloha obce je 39,70 km2, čo znamená, že
hustota zaľudnenia obce je cca 41,89 obyv./km2.
Vzdušná vzdialenosť stredu obce od okresného mesta Senica je približne 23,96 km, od
krajského mesta Trnava 47,77 km a od hlavného mesta SR 52,05 km. K zmierneniu okrajovej polohy
v rámci kraja napomáha cestná komunikácia vyššieho rádu – blízkosť D2. Obec leží neďaleko hraníc
s Českom a Rakúskom.
Najväčšia časť z územia obce je využívaná ako poľnohospodárska pôda, ktorá tvorí 49,71 %
rozlohy. Poľnohospodárska pôda je využívaná na štyri účely: Väčšina slúži ako orná pôda (73,03 %),
trvalý trávnatý porast tvorí 17,85 % a z menšej časti je poľnohospodárska pôda využívaná aj ako
ovocné sady a záhrady. V obci sa vďaka špecifickým podmienkam, histórii a tradíciám vyskytujú aj
vinice. Druhou najrozsiahlejšou kategóriou sú lesné pozemky, ktoré predstavujú 41,19 % výmery obce.
Na malej rozlohe sa v obci nachádzajú aj vodné plochy a zastavané plochy.
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1.5

Ekologická charakteristika územia

Fyzicko-geografická poloha je určená prítomnosťou geomorfologických celkov – Borská nížina
a blízka Chvojnická pahorkatina a Dolnomoravský úval. Tieto geomorfologické celky predstavujú
výhodné prírodné podmienky pre rozvoj obce, najmä z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry.
Obec sa zaraďuje v rámci Alpsko – himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva do
provincie Západopanónska panva a subprovincie Viedenská kotlina. Na nižšej úrovni sa ďalej obec radí
do oblasti Záhorská nížina. Borský Svätý Jur sa rozprestiera na geomorfologickom celku Borská nížina.
Geologické zloženie je ovplyvnené geologickým vývojom, ktorý vytváral dané geomorfologické celky na
území. Borská nížina je súčasťou neogénnych kotlín. Neogénne kotliny sú tvorené prevažne
pieskovcami a ílovcami. Územiu Borského Svätého Jura dominujú sivé, prevažne vápnité íly, prachy a
piesky.
Geologická stavba spolu s ďalšími fyzicko-geografickými faktormi vytvára pôdne podmienky
územia. V Borskom Svätom Jure prevládajú dva druhy pôd: Černice, ktoré sa vyvinuli na nížinných
územiach Slovenska, a regozeme, ktoré sú typické práve pre oblasť Záhoria.
Klimatické podmienky sú podmienené polohou Borského Svätého Jura. Územie obce sa
nachádza v teplej klimatickej oblasti a v rámci nej v dvoch klimatických okrskoch: Teplom, suchom,
s miernou zimou a teplom, mierne suchom s miernou zimou.
Veľká časť katastra obce je chráneným územím. Chránená krajinná oblasť Záhorie je prvou
vyhlásenou nížinnou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku. Pozostáva z dvoch častí:
Severovýchodnej a západnej. Severovýchodná časť je ovplyvnená veternými procesmi súvisiacimi
s prenosom piesku. Reliéf tvoria presypové valy, vetrom zvlnené pokrovy, bachrany, oblé presypy a
duny polmesiačikovitého tvaru. Záhorská nížina vďaka svojmu umiestneniu križuje horské celky na trase
sever – juh, čím tvorí dôležitú migračnú trasu pre sezónne ťahy vtákov. Súčasný teplotný kontrast medzi
studenými medzidunovými zníženinami a vyhriatymi pieskovými nánosmi podmieňuje bohatú druhovú
pestrosť rastlín, kde sa striedajú druhy horské, pozostatky z chladnejších období, s druhmi typickými pre
teplé a suché stanovištia.
Živočíchy sú zastúpené hlavne druhmi viažucimi sa na teplé a suché stanovištia, ako sú
mravcolevy a dudky. Borovicové porasty s bohatstvom hmyzích predátorov sú potravnou základňou pre
lelka, škovránka stromového a netopiere. Západná časť CHKO predstavuje krajinu modelovanú
činnosťou veľkej rieky s riečnymi terasami a širokou riečnou nivou. Zaplavované nivné lúky so
zachovalou bohatou kvetenou nemajú v súčasnosti svojou rozsiahlosťou na Slovensku obdobu. Lúky sú
harmonicky rozprestreté v susedstve s lužnými lesmi, ktoré sú drevinovým zložením blízke pôvodným
lesom. Členité hranice lesov s lúkami sú husto pretkané sieťou starých ramien, riečnych jazier a
sezónnych mokradí. Tieto tri hlavné prvky krajinnej štruktúry spolu vytvárajú pestré a pravidelnými
záplavami aj dynamické prostredie a vhodné životné podmienky pre veľkú škálu rastlinných a
živočíšnych druhov.
Zo živočíchov sú najcharakteristickejšie skupiny viažuce sa na vodu, ako reliktné kôrovce,
mäkkýše, ryby, obojživelníky a množstvo druhov vodného vtáctva. V poslednom období udáva nový
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charakteristický ráz brehovým lužným lesom aj navrátivší sa bobor. Z rastlinstva veľmi pôsobivo
vyznieva niekoľko štvorcových kilometrov veľký koberec plamienka celistvolistého.
Významnými vodnými plochami sú vodné nádrže Studená voda I a II (známe ako Jazerá
Lásek) s rozlohou 40 ha a jazero Hliník s artézskou studňou, ktorá bola navŕtaná hydrologickým vrtom
v roku 1950. Južnou časťou územia preteká Lakšársky potok. Do Lakšárskeho potoka sa vlieva
severnejšie tečúci potok Studená voda, ktorý napája vodné nádrže Studená voda I a II.
Národná prírodná rezervácia Červený rybník bola vyhlásená v roku 1966. Rozloha
rezervácie je 119 ha. Nachádza sa neďaleko obce Lakšárská Nová Ves pri modrej turistickej značke –
Studienska cesta. Pod ochranou je tu zachovalý prírodný komplex močaristých a rašelinových
spoločenstiev v medzidunovej zníženine. Väčšia časť rezervácie je lesnatá s prirodzeným prechodom
z jelšín a briez cez dub k borovici. Vyskytujú sa tu aj zriedkavé druhy močiarnej flóry a fauny.
Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie bolo vyhlásené na účel zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov chriašteľa
bodkovaného, bučiaka trsťového, haje tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika
močiarneho, kane močiarnej, kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čierneho, rybárika
riečneho, muchárika bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej, brehule
hnedej, prepelice poľnej, hrdličky poľnej, muchára sivého, slávika modráka, škovránka stromového,
lelka obyčajného, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho a chrapkáča poľného a zimovísk divých husí a
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
V obci sa nachádza veľké množstvo kultúrno-historických aj prírodných pamiatok. Medzi
najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky môžeme zaradiť Kostol sv. Juraja, barokovú sochu
svätého Floriána z roku 1778, kamennú pietu z roku 1715, pamätník padlým hrdinom, ako aj veľký
počet kaplniek – Kaplnka svätého Jána Nepomuckého, Kaplna rodiny Gútovcov a Kaplnka rodiny
Černej, Kaplnka svätého Vendelína, Kaplnka Panny Márie Lurdskej, Kaplnka Panny Márie Lurdskej na
Tomkoch a Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Húškoch.
Medzi najvýznamnejšie atrakcie prírodného charakteru patria najmä Chránená krajinná oblasť
Bor, Národná prírodná pamiatka Červený rybník či Chránená krajinná oblasť Pomoravie. V obci sa
vďaka svojim prírodným zaujímavostiam nachádza aj chatová oblasť.
1.6

Obdobie, na ktoré sa program vydáva

Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur sa vydáva na roky 2016 – 2020, t. j.
na obdobie 5 rokov a predstavuje koncepčný dokument odpadového hospodárstva v obci Borský
Svätý Jur pre toto obdobie. Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur je spracovaný
na rovnaké obdobie ako aktuálny program Trnavského kraja.
2.

Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva

V roku 2015 vyprodukovali obyvatelia obce Borský Svätý Jur 583,92 ton komunálneho odpadu,
v roku 2011 celkovo 598,04 ton komunálneho odpadu. Najnovší dostupný údaj za rok 2018 hovorí
o 602,86 tonách komunálneho odpadu.
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Tabuľka č. 1 Celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov v obci 2011 – 2015
Množstvo komunálneho odpadu v t/rok
Komunálne odpady spolu
2011
2012
2013
2014
2015
598,04
662,85
808,03
604,64
583,92
Zdroj: Interná evidencia OÚ
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov
vzniknutých v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci POH SR. Zároveň
uvádzame kód odpadu, názov odpadu, kategóriu a spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia
jednotlivých druhov odpadov.
Tabuľka č. 2 Množstvo odpadov vzniknutých v obci v období 2011 – 2015 podľa zdroja a druhu odpadu
Zdroj
Množstvo odpadu v t/rok
(skupina)
Druh odpadu
2011
2012
2013
2014
2015
odpadu
20
Elektroodpad
3,37
1,69
2,22
0,74
6,73
20
Plasty
3,56
3,52
3,87
4,79
12,19
20
Sklo
11,92
17,48
13,26
13,10
21,65
20
Papier a lepenka
6,46
6,10
5,53
6,23
7,76
20
Zmesový komunálny odpad
572,73
634,06
783,15
579,78
535,59
Zdroj: Interná evidencia OÚ
Tabuľka č. 3 Odpady vzniknuté v obci v období 2011 – 2015 podľa spôsobu zhodnotenia/zneškodnenia
Spôsob zhodnotenia/
Kód odpadu
Názov odpadu
Kategória odpadu
zneškodnenia
20 01 23, 20 01 35,
Elektroodpad
N, N, O
Zhodnocovanie materiálové
20 01 36
20 01 39
Plasty
O
Zhodnocovanie materiálové
20 01 02
Sklo
O
Zhodnocovanie materiálové
20 01 01
Papier a lepenka
O
Zhodnocovanie materiálové
Zmesový komunálny
Zneškodňovanie
20 03 01
O
odpad
skládkovaním
Zdroj: Interná evidencia OÚ; N – nebezpečné odpady, O – ostatné odpady
2.1

Triedený zber odpadov

V sledovanom období 2011 – 2015 sa v obci Borský Svätý Jur v rámci komunálnych odpadov
odčleňovali nasledujúce zložky komunálnych odpadov: elektroodpad, plasty, sklo, papier a lepenka.
Uvedené zložky boli zhodnocované materiálovo. Zvyšok komunálnych odpadov tvoril zmesový
komunálny odpad, ktorý bol zneškodňovaný skládkovaním.
Poskytovateľom údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi bol Obecný úrad
Borský Svätý Jur, ktorý vedie evidenciu o vyprodukovaných odpadoch na území samosprávy. Jednotlivé
spôsoby nakladania s odpadmi boli vyhodnocované podľa činností zhodnocovania odpadov
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definovaných v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Medzi činnosti zhodnocovania patria:
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel,
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,
Regenerácia kyselín a zásad,
Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia,
Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov,
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie,
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie
životného prostredia,
Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10,
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Medzi činnosti zneškodňovania patria:
D01
D02
D03
D04
D05

D06
D07
D08
D09

D10
D11
D12

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov),
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov
v pôde atď.),
Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
prirodzených úložísk atď.),
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových
odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.),
Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek
s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od
životného prostredia atď.),
Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov,
Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno,
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12,
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr.
odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.),
Spaľovanie na pevnine,
Spaľovanie na mori,
Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.),
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D13
D14
D15

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12,
Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12,
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku).

Pre zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do siedmich skupín
nasledovne:
Tabuľka č. 4 Skupiny nakladania s odpadmi
Skupina nakladania
Kód nakladania
01 – zhodnocovania materiálové
R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R11, R12
02 – zhodnocovania energetické
R01
03 – zhodnocovanie ostatné
R10, R13
04 – zneškodňovanie skládkovaním
D01, D03, D05, D12
05 – zneškodňovanie spaľovaním bez
D10
energetického využitia
06 – zneškodňovanie ostatné
D02, D04, D08, D09, D13, D14, D15
07 – iný spôsob nakladania
DO*, O**, Z***
Zdroj: Zákon o odpadoch
*DO – odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
**O – odovzdanie odpadu inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
***Z – zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zložky komunálnych odpadov, pre ktoré je v obci zavedený
triedený zber s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci POH SR. Uvádzame
zložku komunálneho odpadu (zodpovedá názvu odpadu), kód odpadu a spôsob
zhodnotenia/zneškodnenia.
Tabuľka č. 5 Zložky komunálnych odpadov, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber
Spôsob zhodnotenia/zneškodnenia
Zložka komunálneho
Kód odpadu
odpadu
2011
2012
2013
2014
20 01 23, 20 01 Elektroodpad
R4
R4
R4
R4
35, 20 01 36
R11
R11
R11
R11
20 01 39
Plasty
R11
R11
R11
R11
20 01 02
Sklo
R11
R11
R11
R11
20 01 01
Papier a lepenka
Zdroj: Interná evidencia OÚ

2015
R4
R11
R11
R11

Podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi ako aj o miestach určených na ukladanie týchto odpadov
v obci Borský Svätý Jur upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur.

12 | S t r a n a

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE BORSKÝ SVÄTÝ JUR 2016 – 2020
2.2
Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného
odpadu
Obec Borský Svätý Jur predpokladá nárast množstva komunálnych odpadov v porovnaní so
súčasným stavom do konca sledovaného obdobia v zmysle tabuľky č. 6. Zároveň očakáva zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov a zníženie miery skládkovania odpadov, a to v súlade s cieľmi POH kraja
na roky 2016 – 2020.
Tabuľka č. 6 Predpokladané množstvo komunálnych odpadov v r. 2016 a v r. 2020
2016
2020
Kód a
Podiel a spôsob
Podiel a spôsob
názov odpadu,
Množstvo
zhodnotenia/
Množstvo
zhodnotenia/
kategória
zneškodnenia
zneškodnenia
20 01 23 (N) , 20 01 35
100 % materiálové
100 % materiálové
(N), 20 01 36 (O)
4,81
4,95
zhodnotenie
zhodnotenie
Elektroodpad
100 % materiálové
100 % materiálové
20 01 39 Plasty, O
18,40
18,95
zhodnotenie
zhodnotenie
100 % materiálové
100 % materiálové
20 01 02 Sklo, O
29,58
30,47
zhodnotenie
zhodnotenie
20 01 01 Papier
100 % materiálové
100 % materiálové
6,69
6,89
a lepenka, O
zhodnotenie
zhodnotenie
100 %
20 03 01 Zmesový
100 % zneškodnenie
551,48
zneškodnenie
568,02
komunálny odpad, O
skládkovaním
skládkovaním
20 02 01 Biologicky
100 % zneškodnenie
rozložiteľné komunálne
0,00
100,00
skládkovaním
odpady (O)
20 01 05 Biologicky
100 % materiálové
rozložiteľné priemyselné
0,00
0,10
zhodnotenie
odpady (O)
19 12 01, 19 12 02
100 % materiálové
Železné a neželezné
0,00
5,00
zhodnotenie
kovy (O)
15 01 01 – 10 Odpady
100 % materiálové
0,00
5,00
z obalov (O)
zhodnotenie
17 09 01, 02, 03
100 % materiálové
Odpady zo stavieb
0,00
100,00
zhodnotenie
a demolácií (N)
16 01 03 Odpadové
100 % materiálové
0,00
2,00
pneumatiky (O)
zhodnotenie
16 01 04 (N), 16 01 06
100 % materiálové
0,00
5,00
(O) Staré vozidlá
zhodnotenie
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20 01 33 (N), 20 01 34
(O) Batérie
a akumulátory

0,00

-

0,60

Odpadové oleje (N)

0,00

-

0,40

PCB (N)

0,00

-

0,10

9,74 % materiálové
zhodnotenie
Komunálne odpady
610,96
90,26 %
746,29
spolu
zneškodnenie
skládkovaním
Zdroj: Interná evidencia OÚ, POH Trnavského kraja 2016 – 2020

100 % materiálové
zhodnotenie
100 % materiálové
zhodnotenie
100 % materiálové
zhodnotenie
20 % materiálové
zhodnotenie
75 % zneškodnenie
skládkovaním
5 % iné

Dlhodobým negatívnym trendom nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie činnosťou
skládkovania. Od roku 2010 do roku 2018 sa v obci Borský Svätý Jur mierne znížilo množstvo odpadov
zneškodňovaných skládkovaním, ale podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním je stále veľmi
vysoký (prevyšuje 90 %). Materiálové zhodnotenie odpadov zaznamenalo mierny nárast, obec sa bude
snažiť v tomto trende pokračovať.
2.3

Prúdy odpadov

2.3.1

Komunálne odpady

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu,
napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov,
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Pôvodca odpadu je:
 každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo
 ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
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 zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
Zber a spracovanie komunálnych odpadov v obci Borský Svätý Jur zabezpečuje spoločnosť
FCC Slovensko, s.r.o. 2 x mesačne. Odpad sa ukladá do nádob, resp. na zberné miesto. Následne je
zmesový komunálny odpad zneškodňovaný skládkovaním. Na začiatku sledovaného obdobia v roku
2010 sa vyprodukovalo 491,16 ton komunálneho odpadu, v roku 2018 to bolo 602,86 ton. Vývoj
množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu v období 2010 – 2018 v obci Borský Svätý Jur
zachytáva graf č. 1.
Graf č. 1 Produkcia komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur v období 2010 – 2018
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850,00

800,00
750,00

700,00
650,00

600,00
550,00

500,00
450,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zdroj: Interná evidencia OÚ
Na území celej Slovenskej republiky je povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych
odpadov ustanovená už od roku 2004 s prechodným obdobím do roku 2010.
Podľa § 81 ods. 7 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch obec je povinná zabezpečiť zber
a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia
alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch vrátane zberných nádob. Obec má okrem
toho povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov
z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Za
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom zodpovedá
prevádzkovateľ kuchyne (§ 83 zákona). Ďalej zákon ustanovuje povinnosť zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plast, kovy a sklo najmenej
v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov. Obec je
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ďalej povinná umožniť výrobcom vyhradených výrobkov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať systém
oddeleného zberu vyhradených výrobkov. Medzi povinnosti obce ďalej patrí aj zabezpečenie podľa
potreby, avšak najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia.
Na celom území obce Borský Svätý Jur je pre všetkých pôvodcov odpadu zavedený
množstvový zber zmesových komunálnych dopadov. Množstvový zber je zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa
osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas. Držitelia komunálnych odpadov sú v rámci množstvového zberu povinní ho
zbierať po vytriedení jeho zložiek.
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob. V rámci celého
územia obce sa používajú nasledovné veľkosti zberných nádob:






110 l plechové nádoby,
120 l plastové nádoby,
240 l plastové nádoby,
1100 l nádoby,
plastové vrecia pre nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu v obci a v osadách.

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zvozu
je zverejnený na webovom sídle obce www.borskysvatyjur.sk, v miestnych novinách, na verejných
tabuliach.
Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vyprodukujú občania pri bežných udržiavacích
prácach. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia drobného
stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: Sklo,
kovy, plasty, papier a lepenku. Drobný stavebný odpad sa sústreďuje na zbernom mieste, následne je
skládkovaný.
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do
klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky,
staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne. Objemný
odpad sa odovzdáva na zbernom mieste v obci a to v rozobratom stave.
Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky,
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. Jednotlivé zložky
odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho
odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. Odpad s obsahom škodlivín sa sústreďuje
na zbernom mieste obce.
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Na základe požiadaviek rámcovej smernice o odpade v súvislosti s cieľom dosiahnuť do roku
2020 úroveň recyklácie komunálnych odpadov 50 % je potrebné vytvoriť účinný systém triedeného
zberu minimálne pre nasledovné druhy komunálnych odpadov: Papier a lepenka, sklo, plasty, kovy,
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky,
drevo, elektroodpad, použité batérie a akumulátory, textil a šatstvo. Pre účely sledovania trendov
triedeného zberu sú jednotlivé druhy odpadov zaradené do 5 prúdov: „Klasické zložky“ triedeného zberu
(papier, plasty, sklo, kovy), biologicky rozložiteľné komunálne odpady (odpady zo záhrad, kuchynské
odpady, jedlé oleje a tuky a drevo), elektroodpad, použité batérie a akumulátory, šatstvo a textil.
2.3.2

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Biologicky rozložiteľné odpady sú odpady, ktoré majú spoločnú vlastnosť – sú rozložiteľné
živými organizmami. Všetky biologicky rozložiteľné odpady sú kategórie O, teda nevykazujú
nebezpečné vlastnosti. Medzi tieto odpady sa zaraďujú odpady z poľnohospodárstva, priemyslu
(predovšetkým potravinárskeho) a časť komunálnych odpadov. Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania,
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Nepatria sem: zvyšky jedál,
kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
Biologicky rozložiteľné odpady vznikajú vo veľkých množstvách, čo predstavuje veľkú záťaž
životného prostredia. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť zhodnocovanie BRO, pričom najefektívnejším
spôsobom využitia BRO je kompostovanie a splyňovanie. Niektoré odpady sa môžu aplikovať priamo na
poľnohospodárske alebo lesné pôdy ako hnojivo.
Biologicky rozložiteľné odpady vznikajú nielen v komunálnej sfére, ale aj v priemyselnej. Všetky
BRO vhodné na kompostovanie sú kategórie O – ostatný odpad. Rozmanitosť zdrojov BRO poskytuje
široké možnosti individuálneho prístupu k nakladaniu s týmto odpadom na miestnej i regionálnej úrovni
v závislosti od výskytu jednotlivých druhov a množstiev BRO a charakteru osídlenia a obecnej zástavby.
Biologicky rozložiteľné odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. Medzi triedené zložky
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zaraďujeme podľa Katalógu odpadov a Stratégie
obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov nasledovné druhy
komunálnych odpadov:







papier a lepenka (vrátane obalov z papiera a lepenky),
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
jedlé oleje a tuky,
drevo (vrátane obalov z dreva),
„zelený“ biologicky rozložiteľný odpad,
odpady z trhovísk.

Biologicky rozložiteľné odpady, ktoré tvoria významnú časť celkovo vzniknutých odpadov, je
potrebné rozdeliť na dve základné skupiny – komunálne biologicky rozložiteľné odpady a biologicky
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rozložiteľné odpady, ktoré nespĺňajú definíciu komunálnych odpadov, ale spĺňajú definíciu biologicky
rozložiteľných odpadov – priemyselné biologicky rozložiteľné odpady.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad predstavuje najväčšiu zložku komunálnych
odpadov a zároveň je svojím charakterom najviac sledovanou zložkou z pohľadu obmedzovania jeho
skládkovania. Dlhoročným sledovaním štatistických ukazovateľov triedeného zberu biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v SR možno konštatovať jeho pozitívny trend. Podobne ako pri
ostatných triedených zložkách komunálneho odpadu bude potrebné efektivitu triedeného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov výrazne intenzifikovať, a to najmä za účelom
dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných
skládkovaním.
Okrem odpadov, ktoré spĺňajú definíciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, sú
v Katalógu odpadov druhy, ktoré napriek tomu, že ich nie je možné zaradiť ako samostatné biologicky
rozložiteľné odpady, obsahujú vysoký podiel biologicky rozložiteľných odpadov, resp. organickej zložky
a v zmysle cieľov smernice o skládkach odpadu je potrebné obmedzenie ich skládkovania.
Obec určuje na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov označené
zásobníky umiestnené na zbernom mieste. Obec umožňuje obyvateľom, ako pôvodcom odpadu,
vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie
vykonávajú v súlade so zákonom o odpadoch a s VZN obce o nakladaní s odpadmi.
2.3.3

Odpadové oleje

Odpadové oleje sú podľa zákona o odpadoch a nového zákona o odpadoch všetky minerálne
mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na
ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje,
mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
Obec Borský Svätý Jur po prvýkrát evidovala tento druh odpadu v roku 2018 – v množstve 0,17
ton. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore. Následne ho odobrala spoločnosť LADISCO, spracovanie
odpadu zabezpečila spoločnosť BIO OIL GmbH Marthof, Rakúsko. Odpad bol spracovaný
energetickým zhodnotením – činnosťou R1.
2.3.4

Elektroodpady

Odpady z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sú odpadovou komoditou, ktorá je
zaujímavá najmä z pohľadu druhotných surovín a ide o komoditu, pri ktorej sa systematicky budovali a
budujú kapacity na zabezpečenie efektívneho triedeného zberu. Spolupráca obcí, výrobcov
elektrozariadení používaných v domácnosti združených v kolektívnych organizáciách a MŽP SR je
korektná a veľmi flexibilná. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených Smernicou Európskeho Parlamentu a
Rady 2011/96/EC, MŽP SR sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu elektroodpadov z domácnosti na
úrovni 4 kg/občana a plnenie miery zhodnotenia a miery recyklácie pre jednotlivé kategórie.
Medzi elektroodpad z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
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ručné elektrické náradie atď. Odovzdávanie elektroodpadu z domácností je v rámci zavedeného
systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého roka na zbernom mieste v obci.
V obci Borský Svätý Jur sú elektroodpady sústreďované na zbernom mieste, následne ich
odoberajú spoločnosti METALSERVIS, ASEKOL A ELEKTRORECYCLING. Zozbieraný elektroodpad je
zhodnotený materiálovo, presnejšie spôsobom R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a
kovových zlúčenín. Spracovanie odpadu zabezpečuje spoločnosť METAL SERVIS.
V roku 2010 bolo v obci vyseparovaných 2,67 ton elektroodpadov, v roku 2018 celkovo 3,14
ton. Produkciu elektroodpadov v obci v období 2010 – 2018 zachytáva nasledovný graf.
Graf č. 2 Produkcia elektroodpadov v obci Borský Svätý Jur v období 2010 – 2018
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Zdroj: Interná evidencia OÚ
2.3.5

Batérie a akumulátory

Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob umiestnených na území
obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných
miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. Občania môžu použité batérie a akumulátory
bezplatne odovzdať na zbernom mieste v obci.
Zber batérií a akumulátorov v obci Borský Svätý Jur zabezpečujú spoločnosti Mach TRADE
s.r.o. (malé batérie) a AKUTRANS Nitra (autobatérie). Obec nevedie evidenciu o vyseparovaných
množstvách odpadu tohto typu.
2.3.6

Staré vozidlá

Vozidlom podľa zákona o odpadoch je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové
motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. Starým vozidlom je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
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Obec Borský Svätý Jur neeviduje žiadnu produkciu odpadu v podobe starých vozidiel za
sledované obdobie.
2.3.7

Odpadové pneumatiky

Monitorovanie odpadových pneumatík ako zložky komunálneho odpadu bolo po prvýkrát
vykonané v roku 2013, kedy bolo zistených cca 2,2 tis. ton odpadových pneumatík.
Obec nevedie evidenciu o vyseparovaných množstvách odpadu tohto typu.
2.3.8

Stavebný odpad a stavebný odpad z recyklácie

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania
stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave
stavieb alebo odstraňovaní stavieb. Kvantitatívne sú stavebné odpady a odpady z demolácií najväčším
prúdom odpadov. V podmienkach SR najväčší podiel na vzniku stavebných odpadov a odpadov
z demolácií má výkopová zemina.
Obec nevedie evidenciu o vyseparovaných množstvách odpadu tohto typu.
2.3.9

Obaly

Obaly a odpady z obalov tvoria neoddeliteľnú súčasť spotrebiteľskej produkcie. Do tejto
kategórie podľa Katalógu odpadov patria: odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný
materiál a ochranné odevy, obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, obaly z dreva, obaly z kovu,
kompozitné obaly, zmiešané obaly, obaly zo skla, obaly z textilu, obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, kovové obaly obsahujúce
nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál vrátane prázdnych tlakových nádob.
Zber obalov podľa aktuálne platného zákona o odpadoch spadá do kompetencie výrobcov.
Obec Borský Svätý Jur v súčasnosti nevedie evidenciu o odpadoch z obalov.
2.3.10 Železné a neželezné kovy
Odpady zo železných a neželezných kovov predstavujú svojou kvantitou jeden
z najvýznamnejších prúdov odpadov. Odpady zo železných a neželezných kovov sa svojimi
vlastnosťami zaraďujú medzi veľmi dobre recyklovateľné odpady. Patria sem: kovové tuby od pást,
obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod. Nepatria sem: kovy hrubo
znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Obec nevedie evidenciu o vyseparovaných množstvách odpadu tohto typu.
2.3.11 Plasty
Zber plastov sa v obci Borský Svätý Jur realizuje do plastových vriec. Do plastového odpadu
patria: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly
od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky
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z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod., viacvrstvové kombinované materiály
(tetrapaky), čisté kovové obaly z potravín a kovové časti týchto obalov – konzervy, plechovky od
nápojov a pod. Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Zatiaľ čo v roku 2010 bolo v obci vyseparovaných 3,40 ton plastového odpadu, v roku 2018 to
už bolo 22,94 ton. Môžeme konštatovať, že miera separácie plastov v obci má pozitívny trend
a samospráva sa bude snažiť v udržaní tohto trendu pokračovať.
Zber plastov v obci zabezpečuje spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o., spracovanie spoločnosť
GENERAL PLASTIC Kolárovo. Plasty sú spracovávané materiálovým zhodnotením, činnosťou R11.
Vývoj množstva vyseparovaného odpadu z plastov v obci Borský Svätý Jur zachytáva nasledovný graf.
Graf č. 3 Produkcia plastov v obci Borský Svätý Jur v období 2010 – 2018
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Zdroj: Interná evidencia OÚ
2.3.12 Sklo
V rámci sledovania spôsobov nakladania s odpadmi zo skla sú započítané do celkového vzniku
odpadov zo skla aj obaly zo skla a sklo z triedeného zberu komunálnych odpadov. Patria sem:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo,
sklo z okuliarov a pod. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy – časti uzáverov fliaš, porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtové sklo, žiarovka, žiarivka a pod.
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Graf č. 4 Produkcia odpadov zo skla v obci Borský Svätý Jur v období 2010 – 2018
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Zber skla sa realizuje do kontajnerov umiestnených na stojisku v obci. Podobne ako pri
plastovom odpade, aj miera separácie skla postupne rastie. V roku 2010 sa v obci vyseparovalo 14,10
ton odpadu zo skla, v roku 2018 to už bolo 20,39 ton. Zber odpadu zo skla v obci Borský Svätý Jur
zabezpečuje spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. Následne je sklenený odpad spracovávaný
materiálovým zhodnotením, činnosťou R11. Spracovanie odpadu zabezpečuje spoločnosť AUTO
GLASS RECYCLING Trnava.
2.3.13 Papier a lepenka
Papier a lepenka sa významnou mierou podieľa na celkovej tvorbe odpadov. Za účelom
sledovania celého prúdu odpadov sú do papiera a lepenky započítané aj množstvá odpadov
z obalového papiera a lepenky ako aj množstvá z triedeného zberu komunálnych odpadov. Zvyšovanie
množstiev odpadu z papiera a lepenky súvisí so zvyšovaním úrovne triedeného zberu.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. Nepatria sem: umelohmotné
obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky
od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Zber papiera sa v obci Borský Svätý Jur realizuje do plastových vriec a zber lepenky sa
realizuje do kontajnerov umiestnených na stojisku v obci.
V roku 2010 sa vyseparovalo 7,26 ton papiera a lepenky, v roku 2018 to bolo 18,83 ton. Zber
papiera a lepenky v obci Borský Svätý Jur zabezpečuje spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. Následne je
odpad spracovávaný materiálovým zhodnotením, činnosťou R11. Spracovanie odpadu zabezpečuje
HAMBURGER HUNGARIA, Maďarsko. Produkciu odpadov z papiera v obci Borský Svätý Jur v období
2010 – 2018 zachytáva nasledovný graf.
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Graf č. 5 Produkcia odpadov z papiera v obci Borský Svätý Jur v období 2010 – 2018
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2.3.14 Odpady s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB)
Odpady s obsahom PCB tvoria predovšetkým transformátory a kondenzátory, ktorých
používanie bolo legislatívou, predovšetkým smernicou Rady č. 96/59/ES o zneškodňovaní PCB a PCT,
obmedzené do konca roku 2010, ďalšou skupinou sú drobné komponenty elektrozariadení, ktorých
objem náplne je menší ako 5 litrov a ktoré sú súčasťou elektroodpadu, príp. starých vozidiel.
Katalóg odpadov umožňuje zaradiť odpady s obsahom PCB podľa týchto druhov odpadov:






130101 – hydraulické oleje obsahujúce PCB,
130301 – izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB,
160109 – dielce obsahujúce PCB,
160209 – transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB,
160210 – vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako uvedené
v 160209,
 17 09 02 – odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály
obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúcich PCB, izolačné zasklenie
obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB).
Obec Borský Svätý Jur počas sledovaného obdobia neeviduje výskyt odpadov s obsahom
polychlórovaných bifenylov.
2.4
Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk dočasného
uskladnenia ortuti na území obce
V obci Borský Svätý Jur sa uvedené zariadenia nenachádzajú.
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2.5
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov
a dekontamináciu na území obce
V obci Borský Svätý Jur sa uvedené zariadenia nenachádzajú.
2.6

Rozmiestnenie skládok odpadov na území obce
V obci Borský Svätý Jur sa uvedené zariadenia nenachádzajú.

2.7

Rozmiestnenie spaľovní odpadov na území obce
V obci Borský Svätý Jur sa uvedené zariadenia nenachádzajú.

2.8

Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov na území kraja
V obci Borský Svätý Jur sa uvedené zariadenia nenachádzajú.

3.

Vyhodnotenie Programu odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur do roku 2015

Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na roky 2011 – 2015 stanovil
niekoľko cieľov v oblasti odpadového hospodárstva – v nasledujúce tabuľke sumarizujeme informácie
o ich naplnení.
Tabuľka č. 7 – Vyhodnotenie predchádzajúcich cieľov
Stanovil

Oblasť

POH kraja

Ciele pre
komunálne
odpady
Ciele pre
BRKO

Cieľ

Splnené/
nesplnené

Do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a
recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov,
plasty a sklo, najmenej na 35 % hmotnosti
vzniknutých odpadov
Do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých
v roku 1995, teda na množstvo najviac 41 300 ton
Do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých
v roku 1995, teda na množstvo najviac 37 170 ton
Do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých
v roku 1995, teda na množstvo najviac 28 910 ton

Vyhodnotenie
cieľov je
súčasťou POH
Trnavského
samosprávneho
kraja na roky
2016 – 2020
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Iné ciele

Vlastné
ciele obce

Ciele pre
komunálne
odpady

Ciele pre
BRKO

4.

Vylúčiť existujúcu kapacitu Spaľovne odpadov
Bratislava
Zaviesť separovaný zber biologických odpadov
s cieľom vykonávať kompostovanie alebo anaeróbne
spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín
zabezpečiť zhodnotenie 90 % vzniknutých odpadov a
z toho 80 % využiť na výrobu bioplynu a 20 % na
výrobu kompostu
Spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa
vysokú úroveň ochrany životného prostredia
Zvýšiť podiel zhodnocovania čistiarenských kalov
z čistenia komunálnych odpadových vôd a
odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako
komunálne odpadové vody za účelom zlepšenia
pôdnych vlastností najmenej na 85 % z celkového
množstva vzniknutých čistiarenských kalov z čistenia
komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd
s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové
vody
Ročne vyzbierať najmenej 4 kg elektroodpadov
z domácností na obyvateľa
Žiadne skládkovanie opotrebovaných pneumatík
Do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné
použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného
odpadu (s výnimkou odpadu 17 05 04 zemina a
kamenivo kategórie O) najmenej na 35 % hmotnosti
vzniknutého odpadu
Čiastočné zníženie množstva komunálnych odpadov
v niektorých druhoch odpadov
Zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych
odpadov a následné zhodnotenie vyseparovaných
zložiek
Zníženie množstva biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov ukladaných na skládky
odpadov

Nesplnené
Nesplnené

Nesplnené

Záväzná časť programu

Záväzná časť POH obce Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2020 obsahuje ciele a cieľové
smerovanie pre komunálne odpady a pre jednotlivé zložky komunálnych odpadov ako aj opatrenia na
dosiahnutie stanovených cieľov v súlade so záväznou časťou POH Trnavského kraja na roky 2016 –
2020.
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4.1

Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom
4.1.1

Komunálne odpady

Stanovenie cieľov pre komunálne odpady vychádza z rámcovej smernice o odpade, na základe
ktorej boli pre komunálne odpady stanovené nasledovné ciele:


do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti ako
papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú
podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % hmotnosti.

Pre splnenie cieľa 50 %-nej recyklácie komunálnych odpadov je nevyhnutné zásadné zvýšenie
úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým papiera a
lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Z dôvodu, že
vytriedené zložky komunálnych odpadov nie sú 100-percentne recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou
surovín pre recyklačný proces, musia byť ciele pre mieru triedeného zberu komunálnych odpadov
vyššie ako samotný cieľ recyklácie. Do roku 2020 musí byť miera triedeného zberu na úrovni 60 %.
Tabuľka č. 8 – Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov
Roky
2016
2017
Miera triedeného zberu
20 %
30 %
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020
4.1.2

2018
40 %

2019
50 %

2020
60 %

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady

Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.
4.1.3

Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady

Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sa stanovujú pre všetky biologicky
rozložiteľné odpady okrem komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a čistiarenských kalov
z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne
odpadové vody. Pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sú ciele do roku 2020 stanovené
nasledovne:
Tabuľka č. 9 – Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
Nakladanie
2018
Materiálové zhodnocovanie
70 %
Energetické zhodnocovanie
10 %
Skládkovanie
7%
Iné nakladanie
13 %
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020

2020
75 %
10 %
5%
10 %
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4.1.4

Staré vozidlá

Pre staré vozidlá boli stanovené nasledujúce ciele:
Tabuľka č. 10 – Ciele pre staré vozidlá
Limit a termín pre minimálne
zvýšenie rozsahu danej činnosti
1. január 2015 a nasledujúce
roky
Všetky vozidlá

Činnosť
Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov
zo spracovania starých vozidiel
Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých
vozidiel
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020
4.1.5

95 %
85 %

Stavebný odpad a odpad z demolácií

Pre stavebný odpad a odpad z demolácií sú stanovené nasledovné ciele: do roku 2020 zvýšiť
prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác
použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez
využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname
odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti.
Pre overovanie plnenia miery recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií bude
potrebné sledovať výlučne druhy stavebných odpadov v kategórii „ostatné“ s vylúčením výkopových
zemín (17 05 04 a 17 05 06).
4.1.6

Odpadové oleje

Pre odpadové oleje bol stanovený cieľ do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového
zhodnocovania 60 % s 15 % energetickým zhodnocovaním a 0 % skládkovaním.
Tabuľka č. 11 – Ciele pre odpadové oleje
Nakladanie
Zhodnocovanie materiálové
Zhodnocovanie energetické
Skládkovanie
Iné nakladanie
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020
4.1.7

2018
50 %
10 %
0%
40 %

2020
60 %
15 %
0%
25 %

Odpady z obalov

Ciele pre odpady z obalov zachytáva nasledujúca tabuľka:
Tabuľka č. 12 – Ciele pre odpady z obalov
a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti
odpadov z obalov
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c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.
60 %
hmotnosti sklenených odpadov z obalov
2.
68 %
hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)
3.
55 %
hmotnosti kovových odpadov z obalov
4.
48 %
hmotnosti plastových odpadov z obalov
5.
35 %
hmotnosti drevených odpadov z obalov
d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.
60 %
hmotnosti sklenených odpadov z obalov
2.
60 %
hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)
3.
55 %
hmotnosti kovových odpadov z obalov
4.
45 %
hmotnosti plastových odpadov z obalov
5.
25 %
hmotnosti drevených odpadov z obalov
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020
4.1.8

Odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB

Ciele pre odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB vychádzajú z požiadaviek
smernice Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a
polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) a požiadaviek Štokholmského dohovoru.
4.1.9

Elektroodpad

Ciele v oblasti zhodnocovania a recyklácie elektroodpadov zachytáva nasledujúca tabuľka.
Tabuľka č. 13 – Minimálne ciele pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
Kategória
Miera zhodnotenia Miera recyklácie
Veľké domáce spotrebiče
85 %
80 %
Malé domáce spotrebiče
75 %
55 %
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
80 %
70 %
Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
80 %
70 %
Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
75 %
55 %
- Z toho plynové výbojky
80 %
Elektrické a elektronické nástroje
75 %
55 %
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
75 %
55 %
Zdravotnícke prístroje
75 %
55 %
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
75 %
55 %
Predajné automaty
85 %
80 %
Zariadenia na tepelnú výmenu
85 %
80 %
Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú
80 %
70 %
obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Svetelné zdroje
80 %
Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac
ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a
telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky;
svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu,
85 %
80 %
hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia;
hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely;
zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a
28 | S t r a n a

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE BORSKÝ SVÄTÝ JUR 2016 – 2020
kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov.
Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej
ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov;
spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie
zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a
elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a
športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na
monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení
na výrobu elektrických prúdov.
Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek
vonkajším rozmerom menej ako 50 cm).
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020

75 %

55 %

75%

55 %

Tabuľka č. 14 – Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
Hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti
V roku 2016
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
Hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení
V roku 2017
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,
Hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti
V roku 2018
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
Hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti
V roku 2019
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
Hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení
V roku 2020
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020
4.1.10 Plasty
Cieľom pre plastové odpady je do roku 2020 dosiahnuť 55 % materiálového zhodnotenia a
zníženie skládkovania plastových odpadov na 5 %.
Tabuľka č. 15 – Ciele pre plastové odpady
Nakladanie
Materiálové zhodnotenie
Energetické zhodnotenie
Skládkovanie
Iné nakladanie
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020

2018
50 %
10 %
10 %
30 %

2020
55 %
15 %
5%
25 %

4.1.11 Sklo
Skládkovanie odpadového skla je do roku 2020 potrebné znížiť na úroveň 10 %, materiálové
zhodnotenie zvýšiť na 80 %.
Tabuľka č. 16 – Ciele pre odpady zo skla
Nakladanie
Materiálové zhodnotenie
Energetické zhodnotenie

2018
60 %
0%

2020
80 %
0%
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Skládkovanie
Iné nakladanie
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020

20 %
20 %

10 %
10 %

4.1.12 Papier a lepenka
Ciele do roku 2020 pre papier a lepenku sú stanovené predovšetkým za účelom zvyšovania
materiálového zhodnocovania tohto prúdu odpadu. Do roku 2020 je cieľ materiálového zhodnocovania
odpadov z papiera a lepenky stanovený na 70 % vzhľadom na skutočnosť, že zberový papier je jednou
z najvýznamnejších druhotných surovín na Slovensku. Zároveň je potrebné pri tejto komodite
pokračovať v trende znižovania skládkovania, keďže papier a lepenka spĺňajú definíciu biologicky
rozložiteľných odpadov a musia byť odklonené od skládok odpadov.
Tabuľka č. 17 – Ciele pre odpady z papiera a lepenky
Nakladanie
2018
Materiálové zhodnotenie
55 %
Energetické zhodnotenie
10 %
Skládkovanie
3%
Iné nakladanie
32 %
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020

2020
70 %
15 %
2%
13 %

4.1.13 Batérie a akumulátory
Ciele pre použité batérie a akumulátory sú stanovené v súlade so smernicou európskeho
parlamentu a rady 2006/66/ES zo 6. septembra o batériách a akumulátoroch nasledovne:








dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015
a 45 % pre rok 2016,
dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu
batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu
batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstva vyzbieraných použitých
batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok;
dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
- 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane
recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez
nadmerných nákladov,
- 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov
vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez
nadmerných nákladov,
- 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov,
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pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného
spracovateľa.

4.1.14 Odpadové pneumatiky
Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového
zhodnocovania na úroveň 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním
skládkovania na úroveň maximálne 1 %.
Tabuľka č. 18 – Ciele pre odpadové pneumatiky
Nakladanie
Zhodnocovanie materiálové
Zhodnocovanie energetické
Skládkovanie
Iný spôsob nakladania
Zdroj: POH Trnavského kraja 2016 – 2020

2018
75 %
10 %
1%
14 %

2020
80 %
15 %
1%
4%

4.1.15 Železné a neželezné kovy
Odpady zo železných a neželezných kovov dosahujú dlhodobo vysokú mieru zhodnotenia a recyklácie.
Stanovený cieľ je do roku 2020 dosiahnuť ich materiálové zhodnocovanie na úroveň 90 % s nulovým
energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1 %.
4.2
Opatrenia na dosiahnutie stanovaných cieľov a opatrenia na
informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch

zabezpečenie

Na dosiahnutie všeobecných cieľov dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva,
predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania ich množstva a znižovania nebezpečných vlastností
odpadov je potrebné zohľadniť všeobecné zásady ochrany životného prostredia, ako sú zásada
obozretnosti a zásada trvalej udržateľnosti. Takisto je potrebné zohľadniť technickú uskutočniteľnosť a
ekonomickú životaschopnosť, ochranu zdrojov, životného prostredia a zdravia ľudí.
Pri nakladaní s odpadmi je potrebné zohľadňovať zásadu blízkosti, aby sa pokiaľ je to
ekonomicky možné eliminovali možné negatívne vplyvy prepravy predovšetkým nebezpečných odpadov
do vzdialených zariadení na nakladanie s odpadmi. Ďalšou zásadou, ktorá by mala byť zohľadnená, je
zásada sebestačnosti predovšetkým v oblasti zneškodňovania odpadov.
4.2.1

Komunálne odpady, biologicky rozložiteľné komunálne odpady a biologicky rozložiteľné
priemyselné odpady



Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu
komunálnych odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp
rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie malých kompostární
v obciach, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné,
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4.2.2



4.2.3





4.2.4


podporovať financovanie projektov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania,
pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky
rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady,
podporovať financovanie projektov na modernizáciu existujúcich kompostární a
bioplynových staníc o hygienizačné jednotky umožňujúce spracovávanie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov,
podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré
budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a reštauračných komunálnych
biologicky rozložiteľných odpadov,
podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu
v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne
vhodné ich materiálové zhodnotenie,
podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré
budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z biologicky rozložiteľných odpadov.
Staré vozidlá
Nepodporovať financovanie budovania nových kapacít na spracovanie starých vozidiel,
podporovať financovanie technológií na zhodnocovanie problémových odpadov zo
spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy, kompozitné
materiály a pod.).
Stavebný odpad a odpad z demolácií
pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe
dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný odpad,
stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo
energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné
výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov
výroby;
podporovať financovanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov do
výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou,
nepodporovať financovanie technológií na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov
z demolácií určených na primárne drvenie.
Odpadové oleje
Zavedením nového informačného systému odpadového hospodárstva sprehľadniť
materiálový tok vzniknutých odpadových olejov a spôsob nakladania s nimi.
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4.2.5

4.2.6




4.2.7







4.2.8





4.2.9





Odpady z obalov
Zaviesť štatistické spracovanie (vyhodnocovanie) údajov o spotrebe plastových tašiek.
Elektroodpad
Pri spracovaní elektroodpadov sledovať materiálové toky až po dosiahnutie stavu konca
odpadov podľa osobitných predpisov, alebo zhodnotenie odpadov niektorou z činností R2 R11,
podporovať financovanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických a
elektronických zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT) na základe posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít.
Plasty
Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov,
podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadov z plastov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT), na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít,
nepodporovať financovanie technológií na katalytické chemické štiepenie plastov,
podporiť financovanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich
recyklačných zariadení, za účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze recyklátov,
podporovať financovanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo
spracovania starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení a
zmesových plastov.
Sklo
Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov,
podporovať financovanie nových technológií a budovanie kapacít na technologickú úpravu
a recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov odpadového skla z komunálneho
odpadu a špeciálnych druhov odpadového skla,
uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce
určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2008/98/ES.
Papier a lepenka
Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov,
podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
zberového papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie odpadov z papiera a
lepenky, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT),
podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej
lepenky.
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4.2.10 Batérie a akumulátory




Podporiť financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie a spracovanie
použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných a spracovateľských
kapacít,
dôsledne kontrolovať inštitút prípravy na opätovné používanie pre oblasť použitých batérií
a akumulátorov.

4.2.11 Odpadové pneumatiky


Podporovať financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT).

4.2.12 Železné a neželezné kovy




4.3

Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade s požiadavkami
pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných
kapacít,
uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady č.
333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu
prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a
nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy
medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES.

Programová časť Programu odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur

V nasledujúcej časti strategického dokumentu sa uvádzajú hlavné merateľné ukazovatele
jednotlivých opatrení, ktoré umožnia vyhodnocovať plnenie stanovených cieľov v priebehu a na konci
programového obdobia. Táto podkapitola ďalej detailne rozpracováva jednotlivé aktivity odpadového
hospodárstva, ktoré sú naplánované na programové obdobie 2016 – 2020 za účelom presnej predstavy
o budúcom stave a naplánovanom rozvoji obce v tejto oblasti.
Tabuľka č. 19 – Prehľad merateľných ukazovateľov
Cieľ v oblasti odpadového
hospodárstva
Väčšia miera separácie
odpadov
Väčšia miera separácie

Merateľný
ukazovateľ
Podiel odpadov, ktoré
nie sú
zneškodňované
skládkovaním
Podiel

Merná Východiskový
jednotka
stav (2016)

Cieľová
hodnota
(2020)

%

9,74

25

%

0
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BRKO

Väčšia miera informovanosti
obyvateľov

vyseparovaného
BRKO
Počet informačných
letákov
distribuovaných do
domácností

ks

0

1 000

Tabuľka č. 20 – Opis plánovaných aktivít na programové obdobie 2016 – 2020
Základné údaje o aktivite č. 1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciu

Cieľ projektu
Výstupy

Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Financovanie projektu
Náklady spolu (EUR)
364 000

Väčšia miera separácie odpadov
Obec Borský Svätý Jur
Mgr. Anna Kratochvílová
Priebežne počas celého obdobia, do r. 2020
Nedostatočná miera separácie odpadov – v roku 2016
na úrovni 9,74 %. Celkovo 90,26 % odpadov bolo
zneškodňovaných skládkovaním.
Väčšia miera separácie odpadov – na úrovni 25 %
v roku 2020 v súlade s POH kraja na roky 2016 – 2020.
Zlepšené podmienky pre občanov na podporu
separovania odpadu – viac vriec, zberných nádob,
väčšia osveta, vybudovanie zberného dvora
Obyvatelia obce Borský Svätý Jur
Podiel odpadov, ktoré nie sú zneškodňované
skládkovaním
Nízky záujem obyvateľov o oblasť správneho
nakladania s odpadmi, neschválenie projektu
Obecný rozpočet (EUR)
18 200

Iné zdroje (EUR)
345 800

Základné údaje o aktivite č. 2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciu
Cieľ projektu

Väčšia miera separácie BRKO
Obec Borský Svätý Jur
Mgr. Anna Kratochvílová
9/2019
Nedostatočná miera separácie BRKO – v roku 2016 na
úrovni 0 %. BRKO nebol separovaný.
Väčšia miera separácie BRKO – na úrovni 5 % do roku
2020.
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Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Financovanie projektu
Náklady spolu (EUR)
83 233

Nádoby na bio odpad alebo kompostéry obstarané do
všetkých domácností
Obyvatelia obce Borský Svätý Jur
Podiel vyseparovaného BRKO
Nízky záujem obyvateľov o oblasť správneho
nakladania s odpadmi, neschválenie projektu
Obecný rozpočet (EUR)
4 161

Iné zdroje (EUR)
79 072

Základné údaje o aktivite č. 3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciu

Cieľ projektu
Výstupy

Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Financovanie projektu
Náklady spolu (EUR)
950

Väčšia miera informovanosti obyvateľov
Obec Borský Svätý Jur
Mgr. Anna Kratochvílová
Priebežne počas celého obdobia, do r. 2020
Obyvatelia majú základné znalosti z oblasti správneho
nakladania s odpadmi, avšak nie všetci ich uplatňujú
v praxi, resp. nie na všetky druhy odpadov.
Zvýšiť mieru povedomia obyvateľov o potrebe
správneho nakladania s odpadmi.
Vyššia uvedomelosť obyvateľov pri nakladaní
s odpadmi – predchádzanie vzniku odpadov, vysoká
miera separácie odpadov, žiadne nelegálne skládky.
Tento výstup obec dosiahne vytvorením a distribúciou
informačných letákov do schránok všetkých
domácností.
Obyvatelia obce Borský Svätý Jur
Počet informačných letákov
Nízky záujem obyvateľov o oblasť správneho
nakladania s odpadmi, žiadna spätná väzba od zberovej
spoločnosti o využití vyseparovaného odpadu, o jeho
význame pre spoločnosť – obyvatelia sú skeptickí voči
separácii
Obecný rozpočet (EUR)
950

Iné zdroje (EUR)
0
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5.

Smerná časť programu

Plánovaný rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre obdobie rokov 2016 – 2020
vychádza z POH kraja, aktuálneho stavu infraštruktúry v obci a zo stanovených cieľov a opatrení do
roku 2020.
5.1

Spracovateľské zariadenia pre komunálne odpady

S ohľadom na veľkosť obce, počet obyvateľov a množstvo vyprodukovaných odpadov sa
samospráva rozhodla nevybudovať žiadne spracovateľské zariadenia pre komunálne odpady na svojom
území. Spracovanie odpadov sa bude naďalej zabezpečovať prostredníctvom dodávateľských
spoločností.
5.2

Zberný dvor pre komunálne odpady

Obec nemá zriadený zberný dvor, avšak má v pláne ho vybudovať. Obec v roku 2018
predložila na Operačný program Kvalita životného prostredia žiadosť o poskytnutie dotácie na tento
zámer.
V obci sa nachádza zberné miesto. Vybudované bolo z vlastných zdrojov obce v r. 2004,
nachádzajú sa na ňom 3 kontajnery – jeden vlastný o objeme 5 m3 a dva prenajaté od spol. FCC
Slovensko s.r.o. Zberné miesto je otvorené v stredu od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 16:00. Je
umiestnené v oplotenom areáli obce v lokalite pri cintoríne. Je prevádzkované obcou. Fyzická osoba,
ktorá je poplatníkom v obci, môže na zbernom mieste bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu: Obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, skla, kovov, BIO
odpad (zelený, oleje a tuky), objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, textil a šatstvo,
elektroodpady, batérie a akumulátory). Zber odpadov na zbernom mieste obce sa neuskutočňuje od
fyzických osôb – podnikateľov a od právnických osôb.
5.3
Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby budovania
nových systémov zberu odpadov
V obci Borský Svätý Jur je zavedený množstvový zber. V súčasnosti je systém zberu odpadov
vyhovujúci, podľa potreby ho obec aktualizuje počas obdobia, na ktorý je tento strategický dokument
vypracovaný, t. j. na roky 2016 – 2020.
5.4

Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi

Zvyšovať povedomie obyvateľstva a zainteresovanej verejnosti o podporovaných oblastiach
nakladania s odpadmi je potrebné uskutočňovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Informačné kampane uskutočňované v obci budú zamerané na nasledovné cieľové skupiny:
 obyvatelia obce,
 inštitúcie fungujúce v obci,
 návštevníci obce.
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Podľa sledovaných cieľov odpadového hospodárstva je organizované kampane potrebné
zamerať na tieto hlavné tematické oblasti:
 predchádzanie vzniku odpadov,
 kampane zamerané na triedený zber komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov (vrátane kampaní so zameraním na zákaz spaľovania zelených
odpadov),
 kampane na podporu zberu odpadov z obalov,
 kampane na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti odpadov,
 kampane zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľstva o možných zdravotných rizikách
z nelegálnej likvidácie komunálnych odpadov, napr. spaľovanie.
Dôležitou súčasťou informačných kampaní je aj informovanie konečných spotrebiteľov
o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ktorými sú podľa nového zákona o odpadoch
elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov a neobalových výrobkov, odpadové
pneumatiky a staré vozidlá. Zákon o odpadoch ukladá povinnosť vykonávať informačné aktivity
o vyhradených prúdoch odpadov výrobcom vyhradených výrobkov.
V súčasnosti sa informovanie obyvateľov o odpadovom hospodárstve v obci Borský Svätý Jur
vykonáva prostredníctvom webovej stránky obce. V budúcnosti samospráva plánuje pokračovať
v informovaní verejnosti o problematike odpadového hospodárstva – okrem webovej stránky plánuje
využiť aj letáky o potrebe zvyšovania miery separácie komunálneho odpadu.
5.5

Územia kontaminované uzatvorenými skládkami

Na území obce sa nenachádza uzavretá skládka odpadov ani uzavreté zariadenia na
spracovávanie odpadov.
5.6

Financovanie odpadového hospodárstva v obci

Finančné prostriedky na plánované investície budú pochádzať zo súkromných a verejných
zdrojov. Verejné zdroje predstavujú hlavne prostriedky z Operačného programu Kvalita životného
prostredia, v ktorom sa sústreďujú prostriedky z Európskeho fondu životného prostredia a Kohézneho
fondu; ďalej bude financovanie realizované zo štátneho Environmentálneho fondu a z miestnych
poplatkov za komunálne a drobné stavebné odpady. Súkromné zdroje predstavujú predovšetkým
vlastné finančné prostriedky, prostriedky sústredené v kolektívnych organizáciách a vlastné zdroje
pôvodcov a držiteľov odpadov.
5.6.1

Verejné zdroje financovania odpadového hospodárstva

Operačný program Kvalita životného prostredia
Úlohou Ministerstva životného prostredia SR je v súlade s materiálom Návrh štruktúry
operačných programov pre viacročný finančný rámec Európskych štrukturálnych a investičných fondov
na programové obdobie 2014 – 2020, schváleným Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody
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2014 – 2020 dňa 11. 3. 2013 a následne vládou SR na jej zasadnutí dňa 20. 3. 2013 zastávať funkciu
riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“).
V zmysle uvedeného materiálu budú do implementačnej štruktúry OP KŽP v pozícii
sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (SORO) zapojené:
 Slovenská agentúra životného prostredia,
 Slovenská inovačná a energetická agentúra,
 Ministerstvo vnútra SR.
OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov
EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho
využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na
zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Investičná priorita 1 prioritnej osi 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej štruktúry“ Operačného programu Kvalita životného prostredia je zameraná na
odpadové hospodárstvo. Jej jednotlivé operačné ciele sú:






podpora aktivít v oblasti separovaného zberu,
podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov,
nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie,
riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania,
uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov.

Environmentálny fond
Zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné
prostredie zriadený Environmentálny fond.
Zdrojmi fondu v zmysle zákona sú:
 pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
 úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov
činností na životné prostredie,
 výnosy z verejných zbierok určených na starostlivosť o životné prostredie,
 odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami
fondu,
 poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber
podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,
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 poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov
znečisťovania,
 nenávratné podpory,
 výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov
z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
 dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
 sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
 príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
 zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka
s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
 príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok
ustanovených osobitným predpisom,
 finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie,
 splátky návratnej podpory poskytnutej z fondu,
 splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
 úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a
úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach
a v podzemných priestoroch a úhrada za prieskumné územie,
 vstupné do chráneného územia,
 iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Prostriedky fondu sa pre oblasť rozvoja odpadového hospodárstva poskytujú na tieto aktivity:
 C/1 – Uzavretie a rekultivácia skládok,
 C/2 – Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,
 C/3 – Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a
dotrieďovacích zariadení.
Miestne poplatky za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady
Zodpovednosť za vyberanie miestnych poplatkov za komunálne a drobné stavebné odpady od
občanov a od právnických osôb, ktoré vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce, je daná
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady. Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraví podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi a zároveň podľa spôsobu konečného zneškodnenia
odpadov, stupňa separovania odpadov a ich zhodnocovania určí výšku miestneho poplatku.
Náklady na zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov okrem občanov
znáša aj dotknutá obec z dôvodu, že vybrané miestne poplatky väčšinou nepokryjú celkové reálne
náklady spojené s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
V obci Borský Svätý Jur poplatky za odpady určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec Borský Svätý Jur
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stanovuje pri množstvovom zbere hodnotu koeficientu 1 a sadzbu poplatku za jeden liter komunálnych
odpadov nasledovne:






Sadzba 0,0189, objem nádoby 110 l, 13 vývozov, 27 €/rok.
Sadzba 0,0183, objem nádoby 120 l, 26 vývozov, 57 €/rok.
Sadzba 0,0125, objem nádoby 240 l, 26 vývozov, 78 €/rok.
Sadzba 0,0163, objem nádoby 1 100 l, 26 vývozov, 465 €/rok.
Sadzba 0,0158, chaty 2 x 7 000 l, 26 vývozov, 24 €/rok.

Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu
správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,030 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín.
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatníci, u ktorých je zavedený
množstvový zber platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou Borský Svätý Jur.
5.6.2

Súkromné zdroje financovania odpadového hospodárstva

Zdroje výrobcov a povinných osôb
Výrobcovia elektrozariadení a povinné osoby zo zákona o obaloch sú povinní financovať zber a
zhodnocovanie elektroodpadov a odpadov z obalov. Za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich zo
zákona o odpadoch a zo zákona o obaloch väčšina uzatvára zmluvy s kolektívnymi a oprávnenými
organizáciami. Tieto organizácie zabezpečujú pre svojich klientov plnenie limitov pre zber,
zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov a odpadov z obalov. V prípade, že výrobca alebo povinná
osoba nie je klientom kolektívnej alebo oprávnenej organizácie, plní svoje povinnosti individuálne.
Kolektívne organizácie zabezpečujú spätný odber elektroodpadov z predajní elektrozariadení
svojich klientov, ako aj zber a spracovanie elektroodpadov u autorizovaných zariadení na spracovanie
elektroodpadu. Od svojich klientov vyberajú príspevky, z ktorých sú financované náklady spojené so
zabezpečením týchto činností. Oprávnené organizácie zabezpečujú plnenie limitov pre zber,
zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov.
Zdroje pôvodcov a držiteľov odpadov
Pôvodcovia a držitelia odpadov na základe požiadaviek zákona o odpadoch sú tí, ktorí majú
povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré ich činnosťou vznikli. Ceny za
zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sú predmetom obchodných zmlúv medzi pôvodcami
(držiteľmi) odpadov a spoločnosťami, ktoré nakladajú s odpadmi. V súčasnosti sa v Slovenskej
republike nevedie štatistické zisťovanie ani iný typ prieskumu, ktorý by sa zaoberal finančnými nákladmi
spojenými s nakladaním s odpadmi.
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Poplatky za uloženie odpadov na skládky odpadov
Pôvodcovia odpadov a držitelia odpadov, ktorí ukladajú odpady na skládky odpadov, sú povinní
podľa Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov platiť poplatky za ukladanie odpadov
na skládky odpadov.
5.7

Finančná náročnosť Programu odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur

Táto časť strategického dokumentu obce sumarizuje čiastkové rozpočty jednotlivých aktivít
odpadového hospodárstva na programové obdobie 2016 – 2020. Cieľom finančnej časti POH obce
Borský Svätý Jur poskytnúť samospráve detailný prehľad o plánovaných finančných výdavkov v oblasti
odpadového hospodárstva. Takýmto spôsobom obec Borský Svätý Jur bude pripravená na
zabezpečenie financovania jednej z dôležitých oblastí rozvoja samosprávy.
Tabuľka č. 21 – Sumarizácia čiastkových plánovaných rozpočtov
Aktivita
Celkové náklady
Obecný rozpočet
Väčšia miera
364 000
18 200
separácie odpadov
Väčšia miera
83 233
4 161
separácie BRKO
Väčšia miera
informovanosti
950
950
obyvateľov
Spolu
448 183
23 311
Zdroj: OÚ

Iné zdroje
345 800
79 072
0
424 872

Tabuľka č. 22 – Plánovaný rozpočet na jednotlivé roky programového obdobia POH
Rok
Oblasť
2016
2017
2018
2019
2020
Odpadové hospodárstvo
x
x
x
265 708
182 475
Zdroj: OÚ

Spolu
448 183
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Záver
Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2020 predstavuje
strednodobý plánovací dokument, ktorého úlohou je detailne rozpracovať aktuálny stav odpadového
hospodárstva v obci a navrhnúť ďalšie ciele a opatrenia tak, aby sa naďalej zabezpečila, resp. zvýšila
efektívnosť fungovania samosprávy v tejto sfére. Záujmom obce je, aby sa na území samosprávy
zvýšila kvalita životného prostredia a stala sa atraktívnejšou ako pre samotných obyvateľov, tak aj pre
návštevníkov a investorov.
Predkladaný dokument bol pripravený v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
pričom rešpektuje aj rôzne európske a národné smernice, vyhlášky a nariadenia súvisiace s odpadovým
hospodárstvom. Napriek tomu, že nie je možné stopercentne prognózovať situáciu na konci
plánovacieho obdobia, predkladaný program obsahuje detailný rozpis cieľov a opatrení na obdobie
rokov 2016 – 2020 a uvádza aj širokú škálu možností financovania odpadového hospodárstva v obci.
Odpad v obci neustále vzniká a znamená záťaž pre životné prostredie. Práve v dôsledku tejto
skutočnosti je dôležité vedieť, ako správne nakladať so vzniknutým odpadom. Samospráva
s vypracovaním tohto strategického dokumentu a plánovanými informačnými kampaňami chce znížiť
množstvo vyprodukovaného odpadu a zabezpečiť správny spôsob nakladania s ním.
Na zostavení Programu odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na obdobie 2016 –
2020 sa podieľali zástupcovia obecného úradu a externá konzultačná spoločnosť. Úspech realizácie
strategických cieľov a opatrení stanovených v programe odpadového hospodárstva bude podmienený
nielen aktivitou samosprávy, ale aj mierou spolupráce samotných obyvateľov a návštevníkov obce, ako
aj dostupnosťou zdrojov financovania.
Predkladaný strategický dokument navrhuje v rámci aktuálneho plánovacieho obdobia
realizovať 3 opatrenia/aktivity. Navrhnuté aktivity spoločne prispievajú k naplneniu hlavného cieľa nielen
obce Borský Svätý Jur, ale aj hlavného cieľa regiónu (Trnavského kraja) a Slovenskej republiky.
Program odpadového hospodárstva bude aktualizovaný a vyhodnocovaný na ročnej báze, aby
samospráva mala prehľad o svojom napredovaní, resp. o možných rizikách neplnenia stanovených
cieľov. Aktualizácie POH vykonajú osoby kompetentné v oblasti odpadového hospodárstva –
zamestnanci obecného úradu. Aktualizovaný dokument bude schválený v obecnom zastupiteľstve.
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Zdroje
 Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky 2016 – 2020
 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016 – 2020
 Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na roky 2011 – 2015
 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Borský Svätý
Jur
 Štatistický úrad Slovenskej republiky
 Štatistiky Obecného úradu Borský Svätý Jur
 Obchodný register Slovenskej republiky
 VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Borský Svätý Jur
 VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Webová stránka obce Borský Svätý Jur
 Živnostenský register Slovenskej republiky
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Zoznam použitých skratiek















BRO – Biologicky rozložiteľný odpad
BRKO – Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
EÚ – Európska únia
KO – Komunálny odpad
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N – Nebezpečné odpady
O – Ostatné odpady
OÚ – Obecný úrad
OP KŽP – Operačný program Kvalita životného prostredia
PCB – Polychlórované bifenyly
POH – Program odpadového hospodárstva
SO RO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SR – Slovenská republika
VZN – Všeobecné záväzné nariadenie
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Ziadost' o odkripenie nehnutel'n6ho majetku mesta - pozemku
i. 138i 1991 Zb. o majetku obci v zneni neskor5ich predpisov a prilohy
Zilsaddmhospod6renia s majetkom mesta Levice

podl'a zitkona SNR
d. 8

k

a,l UOale o Ziadatel'ovi
Hf5ek Luk65
Priezvisko a meno I nivot' ,' obchodne meno
4. aprila .131 Sekule 90880
Trvaly pobyt / sidlo
/ Udaje o majetku, ktorj' iiada odkripit'

Parceln6 dislo s vynedzenim.

5m

X

5 0g r31g

Borski'sv. Jur

Katastr6lne uzemre'.

Vymera

0

19.5m

:

ii ide o register

,,C" alebo ,,E" podl'a listu vlastnictva C 10883

97.5 m2

Ak ide o pozemok pod exisrujucou stavbou. supisne dislo stavby

Uiel vruZitia pozemku

.

C/ Prilohr'
1. \'rpis z obchodn6ho registra? resp. Zir.nostenskdho registra nie star5i ako 3 mesiace v

dase

osadenie schodor smerorn k ulici z d6vodu ter6nneho prevy5enia
predzahradka s parkovacim miestom

podania.

z

(r'

pripade odkupenia iasti parcely vyznadif v k6pii
z katastralnej mapy poZadovanri iast pozemku
-1. \' pripade parciel registra "E" operaru identitrka.-iu na pozemky registra
pozemkov6ho katastra s grafickou pnlt'rht'ru - lilipia z map)'.
4. D6vod Ziadosti a ricel nuZitia ptrzemku. resp. investiinl'' z6mer odkonzultovat' vopred

2. Kopra

katastr6lnej mapy

)

s OUPSP pred podanim Ziadosti.

5. N6vrh kripnej ceny a sposob iei uhradr. pnet''m nainiZ5ije podi'a VHM
6. eestn6 vyhl6senie Ziadatel'a
- ak ide o fyzickri osobu - Ze nie te Stirr'rStt-rrr obce. poslancom obecn6ho zastupitel'stva,
5tatut6myrn org6nom alebo elen.-,n.i itarutirneho org6nu priivnickej osoby zriadenej alebo
zalolenej obcou, prednoston-i obecnehtr rjradu. zamestnancom obce, hlavnym kontrol6rom
obce. ani blizkou osobou ur ederr cr trSob.

- ak ide o pr6vnicku osobu - ze nre je zakladatel'om, vlastnikom obchodn6ho podielu,
Statutdrngn org6nom aleber ilenon Starutarneho org6nu, ilenom riadiaceho alebo

dozom6ho org6nu, ktorej zakladatel'r''m ie t'rbec alebo v ktorej m6 obec obchodny podiel.

D/ Pozn.
Ak predmetom iiadosti bude len dast' z parcelr Ziadatel' po schvdleni prevodu rlastnictt'a bude na vlastn6
n6kladl' zabezpeiovat'geometricki plin. ktoreho rozsah musi b1't' taktiei schvdlenj' r' )IsZ.
V pripade prevodu vlastnicfva. pri ktorom sa nZaduje v zmvsle zfkona i. 138/1991 Zb. o majetku obci
stanovenie r'Seobecnej hodnotl' majetku (znaleck. posudok) berie iiadatel' na vedomie, ie znaleck.v
posudok bude lyhotoveny na jeho ndkladl.
Pr6r.ny zaklad: osobitny zttkon
Prijemcovia alebo kateg6rie prijemcor': obec BcrsLr sr'. Jur
Prenos osobnych ridajov do tretej krajinl': nebude
Doba uchovavania osobnych ridajor': podfa oserbitneho zakona a registratrirneho poriadku
Obec Borsky sv. Jur po splneni ridelu spracuvania osobnych irdajov bez zbytod,n6ho odkladu
zabezpe(,i likvid6ciu osobnych ridajor pokrai'tc-, osobitn,v zitkon nevyZaduje inak. Obec Borsky sv. Jur

ryhlasuje, Le zabezpedi primeranri frovei ochrany osobnych ridajov a Ze bude spracrivat' osobnd ridaje
len v sirlade s dobrymi mravmi a bude konat'spdsobom, ktory neodporuje z6konu o ochrane osobnych
irdajov a ani osobitnym z6konom, podLa korych sa osobn€ ridaje spracov6vajri.

Pr6va Ziadatel'a:

o
o

Ziadatel'm6 pr6vo poZadovat' od obce Borskri sv. Jur pristup kjeho osobnym irdajom a pr6vo
na ich opralu, ako aj pr6r'o na prenosnost' fdajov,
LiadaI"el m6 pr6vo obhajor.at' svoje priiva prostrednictvom zodpovednej osoby alebo podanim
podnetu na Setrenie, st'aZnosti. dozom6mu org6nu, na Slovensku Uradu na ochranu osobnych
fdajov v zmysle $100 z6kona d.: 18 201 8 Z. z.

podpis ( peeiatka )

