Zápisnica
Z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 28. 10. 2019 o 18.00 h
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
1. Otvorenie zasadnutia
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
Starostka konštatovala, že je prítomných deväť poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia :

Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
ruší
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie č. 4
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky a správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2018-2019
Zápisy do kroniky za rok 2018
Diskusia
Záver

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
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Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Rozpočtové opatrenie č. 4
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky a správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2018-2019
7. Zápisy do kroniky za rok 2018
8. Zmluva o poskytnutie dotácie podľa § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Diskusia
10. Záver
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

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Mgr. Zuzana Obernauerovú a Martu Hromkovičovú.
Za schválenie overovateľov dala starostka obce hlasovať.

Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Zuzana Obernauerovú a Martu Hromkovičovú.
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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

Za zapisovateľku starostka určila Martinu Sýkorovú.
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty obyvateľov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 22. a 28. októbra 2019. Dopyty na odpovede obyvateľov
budú zodpovedané na najbližšom OZ.
Uznesenie č. 38/2019 – odpredaj pozemku Jánovi a Martine Katerincovej – splnené
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 31.07. prišlo Rozhodnutie o prerušení konania, ktoré bolo
doplnené. Dňa 18.09.2019 prišlo Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 46/2019 – zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. – splnené
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,
- 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,
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- 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.
Pripomienka katastra nehnuteľností o zverejnení zmluvy na návrhu na vklad bola doplnená. Kataster
povoľuje vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností rozhodnutím zo dňa 04.10.2019.
Uznesenie č. 82/2019 – program rokovania OZ 17.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 17.09.2019 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 - dotácie
5. Plán odpadového hospodárstva
6. Doplnenie člena do sociálnej komisie
7. Lukáš Húšek – žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Diskusia
9. Záver
Uznesenie č. 83/2019- schválenie overovateľov
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa
Baláža a Dušana Hudeca.
Uznesenie č. 84/2019 – kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v
evidencii zostáva uznesenie č. 38/2019 a č. 46/2019.
Uznesenie č. 85/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie Správu
o výsledkoch kontrol – dotácie.
Uznesenie č. 86/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Plán odpadového
hospodárstva na roky 2016 – 2020.
Uznesenie č. 87/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Doplnenie člena
do sociálnej komisie Martinu Sýkorovú.
Uznesenie č. 88/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo odpredaj
pozemku v majetku obce (vo výmere 97,5 m2) z parcely reg. „C“ č. 10883 Lukášovi Húšekovi,
bytom 908 80 Sekule 131.
Uznesenie č. 89/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo 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, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
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OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 93/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii nezostávajú žiadne uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, 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

4. Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo poslancom zaslané mailom a tvorí prílohu zápisnice.
S rozpočtovým opatrením prítomných oboznámila účtovníčka Bc. Mária Fačkovcová.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 94/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4.
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
5

Zdržal sa: 0
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky a správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky a správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018 bola poslancom zaslaná mailom,
tvorí prílohu zápisnice. So záverečným konštatovaním audítorky v krátkosti prítomných
oboznámila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky a správu k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018.
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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2018-2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2018-2019 bola poslancom zaslaná mailom, tvorí prílohu zápisnice. So správou v krátkosti
prítomných oboznámila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 96/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2018-2019.
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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

7. Zápisy do kroniky za rok 2018
S obsahom Zápisov do kroniky za rok 2018 stručne oboznámila kronikárka Iveta Kollárová.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zápisy do kroniky za rok 2018 a odmenu kronikárke vo výške 200,-€.
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

8. Zmluva o poskytnutie dotácie podľa § 7 ods .2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
O poskytnutí dotácie podľa § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na
financovanie prevádzkových nákladov o.z. MAS Záhorie v sume 1000,- € v krátkosti prítomných
oboznámila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.

Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
7

schvaľuje
poskytnutie dotácie podľa § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na
financovanie prevádzkových nákladov o.z. MAS Záhorie v sume 1000,- €.
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 :



















22.9. sa uskutočnil v kultúrnom dome kurz prvej pomoci
25.9. bolo zasadnutie kultúrnej komisie
26.9. sme mali kontrolu RÚVZ v kempe na podnet p. Šelca.
30.9. bola riešená poistná udalosť – poškodenia skla na okne vozidla spôsobené pri
kosení verejného priestranstva
30.9. o 17:00 hod. sa konalo stretnutie spoločenských organizácií k poskytovaniu
dotácií z rozpočtu obce.
6.10. sme po prvýkrát poriadali chodecké preteky pod názvom Juranská päťka
spojené so slávnostným vyhodnotením. Na budúci rok sa budú chodecké preteky
konať 24.5.2020
V dňoch 7.- 9.10. bolo pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí spojené
s odborným seminárom organizované RVC Senica
10.10. sme zverejnili výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Borskom Sv. Jure
16.10. obecný úrad urobil posedenie seniorov v rámci mesiaca úcty k starším
18.10. Jednota dôchodcov Slovenska zorganizovala posedenie s harmonikou
v pivnici v Prušánkach v sobotu o 10:00 hod.
19.10. Okrsok Kúty zorganizoval taktické cvičenie hasičov v Sekuliach na Oširide
23.10. o 18:30 hod. zasadala finančno – rozpočtová komisia k zmene rozpočtu
27.10. obecný hasičský zbor mal výjazd k likvidácii požiaru na Pesermlyne, kde
horel balík slamy
28.10. bol v Senici o 10:00 hod. klub starostov – Prerokovanie zámerov zo
zasadnutia Rady ZMOS a Rady ZMO Záhorie, o odtrhnutí miest od obcí
a vytvorenie Združenia miest, o slabej podpore obcí zo strany štátu, slabej stavovskej
organizácii ZMOS a nejasnej budúcnosti
Pripomenula spoločenským organizáciám, že bol termín na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Na základe zákona o verejnom obstarávaní sa robili verejné obstarávania na :
- dodávku plynu - máme 4 odberné miesta
- dodávku elektrickej energie - máme 23 odberných miest
- dodávku stravných lístkov
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Plyn a elektrinu nám bude dodávať spoločnosť Energia 2, stravné lístky na základe
komisionárskej zmluvy spoločnosť Ticket Service s.r.o.
 Z Trnavského samosprávneho kraja nám prišiel mail 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 29.11.2019. Pri
nedodržaní predpokladaného nového termínu budeme opakovane informovaní a zo
strany SO bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy. Na základe
telefonického rozhovoru sme zistili, že ešte dve kontroly sú pred nami, nevedia
sľúbiť dátum, prednosť majú žiadosti o platbu, vyjadrujú sa, že majú aj oni kontroly
a audity.

9. Diskusia
Marta Hromkovičová :
 informovala sa na dodanie správy o výsledku pohonných hmôt
 hlavná kontrolórka odpovedala : správu poslala, vyjadrí sa obec
 starostka : nakoľko správa bola zaslaná v piatok, vzhľadom na krátky časový priestor sme
sa s ňou nestihli oboznámiť, preto sme ju nezaradili do OZ, po oboznámení bude zaslaná
poslancom
Marta Hromkovičová :
 informovala sa na dodanie rozpisu príjmov na kemp
 starostka : je to pripravené, vyzdvihnutie je možné zajtra
 dotazovala sa na sťažnosť ohľadne znečisťovania hrobových miest adresovaná starostovi
a poslancom, ako sa rieši, sťažovali sa viacerí občania, navrhla určiť stojisko na MC
 starostka : sťažnosť sme obdržali, budeme ju riešiť v rámci Zákona o sťažnostiach,
sťažnosť rieši obec, je možné poslancom preposlať, požiadali sme kamenársku firmu
o stanovisko, nastal incident pri miešaní betónovej zmesi, pracovník firmy sa prišiel na
úrad ospravedlniť, požiadali sme ho o stanovisko
 dotazovala sa na účel použitia vrtákov za 900,- €
 starostka : slúžia na osádzanie stĺpov a vŕtania do zeme, na osádzanie značiek, ktoré sú
poškodené vandalizmom
 informovala sa na výzvy Grandexpert, či im boli odovzdané projekty
 starostka : zatiaľ sme ich neoslovili so svojimi projektami
 informovala sa, ako dopadol projekt Zelená obec
 starostka : oslovili sme krajinného projektanta na spracovanie návrhu výsadby
 navrhla úpravu cesty pri p.Trojákovej Kataríne ohľadne zlého prístupu pre jej mamu
vozičkárku, či je možné spevnenie obecnej cesty
9

 starostka : je tu možnosť spevnenia
 dotaz ku kontrole Multifunkčného ihriska ohľadne nedostatkov, či je možné
sprostredkovať stretnutie so stavebným dozorom
 starostka : osloví stavebný dozor
 upozornila na nonstop parkovanie dodávky na mostíku smerom zo Šaštína, okolití
susedia majú problém s bezpečným vycúvaním na cestu
 informovala sa na zaslanie listu o revitalizáciu pozemku p. Čechánkovi
 starostka : zatiaľ nebola definitívna dohoda s poslancami, pokiaľ OZ s uvedeným súhlasí,
zašle sa list p. Čechánkovi
 dotazovala sa na maľovanie KD, či sa nezhodnotí zakúpená farba
 starostka : na maľovanie KD nie je zakúpená farba, farba sa kupuje až tesne pred
maľovaním
 informovala sa , ako vyzerá VZN o parkovaní, či bolo riešené s právnikom
 starostka : prepošle poslancom materiál od právnika
Dušan Hudec :
 požiadal o termíny k vybaveniu dotazov
 starostka sa vyjadrila :
- príjmy kempu - materiál je pripravený
- sťažnosť p. Maxianová - bude odovzdané po OZ
- stojisko na MO – do 8.11.2019
- Multifunkčné ihrisko – osloví stavebný dozor ohľadne stretnutia do 5.11.2019
- vrtáky – vyjadrí sa Pavol Hromkovič – do 9.12.2019
- Grandexpert - p. Dušan Hudec požiadal o prihlasovacie údaje, budú poskytnuté
- kontrola pohonných hmôt – bude preposlané poslancom do 30.10.2019
- cesta p. Trojákovej - vybaví sa pokiaľ bude priaznivé počasie
- list p. Čechánkovi - zašle sa do 9.12.2019
 upozornil na nedodržiavanie termínu zverejňovania zápisnice z OZ , čo je do 7 dní od
posledného rokovania OZ podľa Rokovacieho poriadku
Mgr. Zuzana Obernauerová :
 informovala sa na poškodenú knižnú búdku
 starostka : preveríme, bol tam vandalizmus, búdka je umiestnená v KD
 navrhla miesto konania tohtoročných vianočných trhov na priestranstve vedľa KD
 starostka : pokiaľ poslanci súhlasia, môžu byť vianočné trhy pri KD
 hlavná kontrolórka upozornila na vypracovanie nového VZN o trhových miestach
Mgr. Juraj Smolár :
 informoval sa na slúženie sv. omší v Dome smútku
 starostka : p. farár informoval občanov v kostole v rámci liturgického okienka
o podmienkach slúženia sv. omší v Dome smútku v blízkej budúcnosti, pravdepodobne
sa začnú sv. omše slúžiť
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Dušan Hudec :
 mal dotaz na projekt Zelené obce
 starostka : bol oslovený architekt
Mgr. Juraj Smolár :
 informoval sa na rozvodnú sieť s elektrárňami
 starostka : preverí
Marta Hromkovičová :
 má záujem byť prítomná pri odovzdávaní bytov
 starostka : je to možné
p. Horváth :
 ako sa pokročilo pri výbere typu kanalizácie
 starostka : s BVS sme sa zatiaľ nestretli, urgovali sme ich, opätovne ich oslovíme
 Dušan Hudec reagoval : UP by mal byť už do pol roka aktuálny, nestojí na kanalizácii
p. Mikuličová :
 informovala sa na stavebné pozemky pri ich dome, sú tam vyrastené stromy
 starostka : s poslancami sme sa dohodli, že ich budeme predávať po vybudovaní cesty, v
ďalšom rozpočte budeme musieť vyčleniť prostriedky na tieto cesty, je to finančne
náročné
Marta Hromkovičová :
 navrhuje sanáciu pozemkov, aby sa neznehodnotili, začať ich predávať bez cesty
 starostka : sumu cesty musíme zahrnúť do predajnej ceny
p. Droppa :
 dotazoval sa na výšku faktúry 411,- € za hrnček s potlačou
 starostka : jedná sa o hrnčeky na guláš party, 70 ks, určené pre účastníkov súťaže
 žiadal bližšie informácie k Požiarnej zbrojnici , chýbajú zverejnené konkrétne informácie,
dotazoval sa na firmu Fondstav, prečo bola vybratá táto firma
 starostka : zmluva je zverejnená, táto firma bola vysúťažená
 Dušan Hudec odpovedal, že sa poslanci vyjadria do najbližšieho OZ
 informoval sa na kontrolu pohonných hmôt
 hlavná kontrolórka reagovala : poslala správu, zistila nedostatky, vyjadrí sa obec
 spomenul verejný záujem – Ústavný zákon č. 357, verejný funkcionár nesmie
spostredkovať zákazky pre seba, pre blízku osobu alebo právnickú osobu – konflikt
záujmov
 starostka : blízka osoba má živnostenské oprávnenie, robí to roky, odkedy obec prestala
vyvážať septik , jedná sa aj o hospodárnosť – rýchle urobenie zákazky
 navrhol urobiť výberové konanie na vývoz septiku, manipulačné práce, opravy piagia –
jedná sa o vysoké faktúry
 starostka : ak poslanci navrhnú podmienky, môže sa urobiť výberové konanie
 upozornil na faktúru za práce v lese Marek Mačuda – bez konkrétnych informácií
 dotazoval sa na oneskorené zverejňovanie faktúr na webe
 zapisovateľka odpovedala : faktúry s pdf budú postupne dozverejňované
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Zapísala: Martina Sýkorová

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

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

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

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

...............................................
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PRÍLOHY

13

Prezeninri listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitelostva v Borskom Sviitom Jure
konan6ho 28. okt6bra 2019 o 18:00 hod. v kultrirnom dome
Mgr. Anna Kratochvilov6

- starostka obce

Mgr. Branislav Bal6Z
Mgr. Jozef Bal6,L
Bc. Peter Hohibek
Marta Hromkovidov6
DuSan Hudec

Mgr . Zuzana Obernauerov6

Mgr. Juraj Smol6r
Mgr. Iiubica Uhrov6
Peter

Vlk

Mgr. Iveta Balej dikov 6 - hlavn| kontrol6rka obce
Martina Sykorovrl

- zapisovatel'ka

Hostia:

Meno a priezvisko /

ixtu

h/:ir:*^

Meno a priezvisko

{t&;,,*',*p*4-

,VrfAr+ fA F/etrool4

6&;

Obec Borský Svätý Jur
Zmena rozpočtu č. 4/2019
V zmysle § 11 ods. 4. písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením §14 zákona č, 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
navrhujem vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne

Obec Borský Svätý Jur
Bežné príjmy
Ekonomická
klasifikácia
211003
dividendy

Pôvodný rozpočet v €

Upravený rozpočet v €
0,00

616,00

Bežné výdavky

Funkčná
klasifikácia
01 110
Obecný úrad

01 100
Obecný úrad

Ekonomická
klasifikácia

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

637001
školenia

1 200,00

1 800,00

637004
všeobecné služby
(kontroly
bezpečnosti ihriska,
pohrebné služby,
stavebný úrad Mesto Senica,
znalecký posudok,
verejné obstrávanie,
prevádzkovanie
webovej stránky,
licencia-prístup na
portál, spracovanie
žiadostí o dotácie,

8 000,00

12 000,00

01 110
Obecný úrad
01 110
Obecný úrad
01 700
Finančné služby
03 200
Požiarna ochrana
04 510
Cestná doprava
07 600
zdravotníctvo
08 200
Kultúrne služby
08 200
Kultúrne služby
08 200
Kultúrne služby

08 200
Kultúrne služby

08 200
Kultúrne služby

rozpočet na atletickú
dráhu, posudková
činnosť – Mesto
Senica, tlačiarenské
služby, rozbor vody,
stavebný dozor,
aktualizácia
programov
642006
Členské príspevky
(DCOM, ZMOS,
MAS, ZMO Záhorie
634003
Poistenie majetku
651003
splácanie úrokov
(úver zo ŠFRB)
632001
energie
634004
prepravné
(úhrada za
autobusové spoje
632001
energie
632001
energie
633009
knihy
633001
Interiérové
vybavenie
(stoly, stoličky do
KD)
635006
Údržba budov
(bezbarierový vstup
do KD, zapojenia
elektrického kotla,
výmena vod. batérii,
sifónu, oprava el.
rúry v KD)
637004
Všeobecné služby
(platba za vystúpenie
– Vienok + za
ozvučenie, vývoz
odpadových vôd
v KD)

1 800,00

3 150,00

1 500,00

1 800,00

11 000,00

5 200,00

2 200,00

2 500,00

3 700,00

2 700,00

4 200,00

6 000,00

9 500,00

13 000,00

400,00

0,00

1 000,00

0,00

5 000,00

1 000,00

4 930,00

1730,00

08 300
Vysielacie služby
08 100
Športové služby

635006
Údržba zariadenia
(oprava rozhlasu)
642002
Bežný transfér
(futbalisti)

1 500,00

2 000,00

8 250,00

11 450,00

Kapitálové výdavky

Funkčná
klasifikácia
01 110
Obecný úrad

01 110
Obecný úrad

8 300
Vysielacie
služby

08 100
Športové
služby

Ekonomická
klasifikácia
713004
Nákup
nehmotných
aktív
(územný plán)
713004
Nákup
prevádzkových
prístrojov
(zabezpečovacie
zariadenie na
OU)
713004
Nákup
prevádzkových
prístrojov
(rozhlas na
Tomky)
713004
Nákup
prevádzkových
prístrojov
(kamera na
multifunkčné
ihrisko)

Vypracovala: Bc. Mária Fačkovcová
20. októbra 2019

Pôvodný
rozpočet
12 000,00

Uprav. rozpočet Uprav. rozpočet
1 zmena
4 zmena
12 000,00
7 000,00

0,00

0,00

800,00

0,00

2 462,00

4 762,00

0,00

0,00

1 900,00

Obec Borský Svätý Jur
Zmena rozpočtu č. 4/2019
V zmysle § 11 ods. 4. písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením §14 zákona č, 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
navrhujem vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne

Obec Borský Svätý Jur
Bežné príjmy

Ekonomická
klasifikácia
211003
dividendy

Pôvodný rozpočet v €

Upravený rozpočet v €
0,00

616,00

Bežné výdavky

Funkčná
klasifikácia
01 110
Obecný úrad
01 100
Obecný úrad
01 110
Obecný úrad
01 110
Obecný úrad
01 700
Finančné služby
03 200
Požiarna ochrana

Ekonomická
klasifikácia
637001
školenia
637004
všeobecné služby
642006
Členské príspevky
634003
Poistenie majetku
651003
splácanie úrokov
632001
energie

Pôvodný rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

1 200,00

1 800,00

8 000,00

12 000,00

1 800,00

3 150,00

1 500,00

1 800,00

11 000,00

5 200,00

2 200,00

2 500,00

04 510
Cestná doprava
07 600
zdravotníctvo
08 200
Kultúrne služby
08 200
Kultúrne služby

634004
prepravné
632001
energie
632001
energie
633009
knihy
633001
Interiérové
vybavenie

08 200
Kultúrne služby
08 200
Kultúrne služby
08 200
Kultúrne služby
08 300
Vysielacie služby
08 100
Športové služby

3 700,00

2 700,00

4 200,00

6 000,00

9 500,00

13 000,00

400,00

0,00

1 000,00

0,00

635006
Údržba budov

5 000,00

1 000,00

637004
Všeobecné služby

4 930,00

1730,00

635006
Údržba zariadenia

1 500,00

2 000,00

642002
Bežný transfér

8 250,00

11 450,00

Kapitálové výdavky

Funkčná
klasifikácia
01 110
Obecný úrad

01 110
Obecný úrad

8 300
Vysielacie
služby

Ekonomická
klasifikácia
713004
Nákup
nehmotných
aktív
(územný plán)
713004
Nákup
prevádzkových
prístrojov
(zabezpečovacie
zariadenie na
OU)
713004
Nákup
prevádzkových
prístrojov
(rozhlas na
Tomky)

Pôvodný
rozpočet
12 000,00

Uprav. rozpočet Uprav. rozpočet
1 zmena
4 zmena
12 000,00
7 000,00

0,00

0,00

800,00

0,00

2 462,00

4 762,00

08 100
Športové
služby

713004
Nákup
prevádzkových
prístrojov
(kamera na
multifunkčné
ihrisko)

Vypracovala: Bc. Mária Fačkovcová
20. októbra 2019

0,00

0,00

1 900,00

RVC senica s.r.o., M.Nespora92sr8,905 01 Senica,licencia SKAU i.302
Obchodn6 spolodnost' j e zapisanh v obchodnom registri Okresndho sirdu Trnava.
odd, Sro, vloLka d.: 14727 lT

Sprrlv a nezrflvisl6ho audftora
z auditu konsolidovanej ridtovnej zfvierky
a

Sprfva k d'alSim poziadavkri m zitkorlov a inych prdvnych
predpisov k 31.12.2018

pre Statutdrny org6n a obecn6 zastupitel'stvo

OBCE

BORSKY SVATY JUR

OKTOBER

2019

Sprrlv a nezilisl6ho audftora
pre Statutfrn,v orgfn a obecn6 zastupitel'stvo obce

BOFt.SKf SVATTf JUR
Sprdva z auditu konsolidovanej tiitovnej zivierky
I'l6zor
IJskutodnili sme audit konsolidovanej ridtovnej zilierky ridtovnej jednotky verejnej spr6vy, ktoru
-Sv6ty'lur,'a
z:a konsolidovany celok zostavila konsolidujfca ridtovn6 jednotka obec Borst<y
ktor6
crbsahuje konsolidovanri sivahu k 31. decembru 2018, konsolidovany vykaz ziskov a striit
za rok
kondiaci sa k uveden6mu d6tumu, a poznrimky, ktord obsahujri srihm vymanmych irdtovnlfch
z:,|sad a irdtovnych met6d.

I'odl'a nri5ho nazoru, prlloLenh konsolidovand irdtovnd zhvierka poskl'tuje pravdivy averny obraz
k.onsolidovanej tinandnej situ6cie konsolidovan6ho celku k 3 l. decembru Zbt 8 a konsolidovandho
r''lisledku hospod6renia za rok kondiaci sa k uvedendmu d6tumu podl'a zttkona d,. 43112002
Z.z.
c irdtovnictve v zneni neskorSich predpisiov (d alej len ,,z6kon o ridtovnictve,,).
ll,6klad pre ndzor
Itudit sme vykonali podl'a medzin6rodn;fch auditorsklfch Standardov (lnternational Standards on
huditing. ISA). NaSa zodpovednost' podl'a tlichto Standardov je uveden6 v odseku Zodpovednost'
auditora za audit konsolidovanej ridtovnej z6vierky. Od konsolidovan6ho celku sme nezdvisli
podfa ustanoveni zitkona E. 42312015 o Statutdrnom audite a o znene a doplneni z6kona d.
431/2002 Z. z. o tidtovnictve v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,z6kbn o Statutarnom
audite") tykajfcich sa etiky, vrdtane Etickdho k6dexu auditora, relevantnych pre n6S audit ridtovnej

zdvierky

a

splnili sme aj ostatn6 poZiadavky tfchto ustanovenf tfkajricich sa etiky"

Sme

presveddeni, Ze auditorskd d6kazy, ktor6 sme ziskali, poskltujri dostatodny a vhodny z1ilad pre
n65 n6zor.

I

o dpovedno st' Statutiirneho ore6nu za kons o lidovanir ridtovnri z6vi erku
Statutarny org6n konsolidujricej udtovnej jednotky
B.*'k.t S"ati Jur, je zodpov edny za
z'3stavenie konsolidovanej fidtovne-i z6vierky tak, aby"b..
poskytovala pravdivy a verny obru, ptdfu
z;lkona o iritovnictve a za tie intemtS kontroly, ktord povaiaji za potrebn6 na zostavenie
konsolidovanej ridtovnej zdvierky, ktor'6 neobsahuje vyznamne nespr6vnosti, di uZ v d6sledku
podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani konsolidovanej ridtovnej zdvierky je Statut6rny organ zodpovednli za zhodnotenie
schopnosti konsolidovan6ho celku nepretrZite pokradovat' vo svojej dinnosti, za opisanie
slcutodnosti tykajircich sa nepretrZitdho pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za po'Litie
predpokladu nepretrzitdho pokradovania v dinnosti v irdtovnictve.
Statut6my orgdn je dalej zodpovedny za dodrLiavanie povinnosti podfa zirkona d. 58312004 Z,z.
o rozpodtovych pravidl6ch uzemnej samospr6vy a o znene a doplnenf niektorlich z6konov
v platnom zneni ('d'alej len ,.z6kon o rozpodtovych pravidl6ch,,),

auditora za audit kons o lidovanej ridtovnej z6vierky
l\aSou zodpovednost'ou je ziskat' primerand uistenie, di konsolidovanf irdtovn6 z|vierka ako celok
neobsahuje qfznamn6 nespr6vnosti, di uZ v d6sledku podvodu alebo chyby, avydat' spr6vu
auditora, vrAtane nhzoru. Primerand uistenie je uistenie vysokdho stupiia, ale nie je zdrukou toho,
Ze audit vykonany podla medzindrodnych auditorskych Standardov vZdy odhali r,yznamn6
:nespr6vnosti, ak takd existujri. Nespr6vrtosti mOZu vznikmit' v d6sledku podvodu alebo chyby aza
'vyznamne sa povaZujri ltedy, ak by sa clalo oddvodnene odakiivat', Ze jednotlivo alebo v srihrne by
:mohli ovplyvnit' ekonomickd rozhodnutia pouZivatel'ov, uskutodnend na z(klade tejto
.konsolidovanej ridtovnej z5vierky.
lZo dpovedno st'

je aj overenie dodrZiavania povirurosti obce Borsky Svaff Jur podl'a poZiadaviek
zdkona o rozpoitovych pravidl6ch a v rozsahu, v ktorom zhkon o rozpodtovych pravidl6ch ukladi

Sudast'ou auditu

auditorovi toto overenie vykonat'.

V r6mci auditu uskutodnen6ho podfa medzinarodn;fch auditors$ch Standardov, podas celdho
auditu uplatfiujeme odborny risudok azachovdvame profesion6lny skepticizmus. Okrem toho:

o

r
o
o

o
o

Identifikujeme a posudzujeme rizik6 qfznamnej nespr6vnosti konsolidovanej ridtovnej
zdvierky. di uZ v dOsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodf,ujeme auditorsk6
postupy reagujrice na tieto riz\kd a ziskavame auditorskd d6kazy, ktord sri dostatodnd
a vhodnd na poskynutie z6kladu pre n65 ndzor. Riziko neodhalenia qfznamnej
nespr6vnosti v ddsledku podvodu je vySSie ako toto riziko v ddsledku chyby, pretoZe
podvod m62e zahfial' tajnri dohodu, fal5ovzrnie, rimyselnd vynechanie, nepravdiv6
vyhldsenie alebo obfdenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnlfmi pre audit, aby sme mohli navrhnirt'
auditorsk6 postupy vhodnd za tlanych okolnosti, ale nie za ridelom vyjadrenia niizoru na
efektivnost' internych kontrol konsolidovandho celku.
Hodnotime vhodnost' pouZitfch irdtovnfch z6sad a tidtovnfch met6d a primeranosf
ridtovnjch odhadov a uvedenie s nimi srivisiacich inform6cii, uskutodnend Statut6rnym
orginom.
Robime zdver o tom, di Statut6rny org6n vhodne v ridtovnictve pouZfva predpoklad
nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti a na zhklade zfskanfch auditorsk;fch d6kazov zdver
0 tom, di existuje vyznamnd neistota v sirvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktord by
mohli vyznamne spochybnit' schopnost' konsolidovan6ho celku nepretrZite pokradovat'
v dinnosti. Ak dospejeme k zdveru, Le vyznamnlr neistota existuje, sme povinni upozornit'
v naSej spr6ve auditora na srivisiace inform6oie uvedend v konsolidovanej ridtovnej
z6vierke alebo, ak sri tieto inform6cie nedostatodnd, modifikovat'n65 nazor. NaSe z6very
rychddzajt z auditorskych ddkazov ziskanfch do d6tumu vydania naSej spr6vy auditora.
Hodnotime celkovf prezent6ciu. Struktfru a obsah konsolidovanej ridtovnej z6vierky
vr6tane informdcii v nej uvedenych, ako aj to, di konsolidovan6 ridtovnd zdvrerka
zachyt|va uskutodnen6 transakcie a udalosti spdsobom, ktory vedie k ich verndmu
zobrazeniu.

Ziskavame dostatodn6 a vhodn6 auditorskd d6kazy o finandn;fch ridajoch fdtovnfch
jednotiek alebo ich obchodnfch aktivit6ch v r6mci konsolidovan6ho celku pre ridely
vyjadrenia ndzoru na konsolidovanir ridtovnri z6vierku. Zodpovedhme za vedenie, kontrolu
arealizdciu auditu konsolidovan6ho celku. Ost6vame qihradne zodpovedny zan63 ndzor.

Sprdvy k d'alSim poiiadavkfm z6konov a inych privnych predpisov
,sprdva k informdcidm, ktord sa uvddzajfi
in div idudln ej uit r o tn ej sp r dvy

v konsolitlovanej vi,roinej sprdve vrdtane

je zodpovedny za inform6cie

rtdajov

v konsolidovanej vlirodnej spr6ve vr6tane
fidajov individudlnej vyrodnej spr6vy, zostavenej podfa poZiadaviek zakona o fdtovnictve. N65
vy5Sie uvedeny' ndzor na konsolidovanf ridtovnri z6vierku sa nevzt'ahuje na in6 inform6cie
v konsolidovanej qfrodnej spr6ve.
Statutdrny org6n

uveden6

auditom irdtovnej ziivierky a konsolidovanej ridtovnej zfvierky je na5ou
zodpovednost'ou obozndmenie sa s inform6ciami uvedenymi v konsolidovanej vyrodnej spriive
vrdtane ridajov individudlnej vyrodnrj spr6vy a posfdenie, di tieto informdcie nie sf vo
viznamnom nesflade s auditovanou ridtovnou z6vierkou a s auditovanou konsolidovanou

V

sirvislosti

s

0dtovnou z6vierkou alebo na5imi poznatkami, ktor6 sme ziskali podas auditu ridtovnej ziwierky
a auditu konsolidovanej ridtovnej z6vierky, alebo sa inak zdajubyl'vyznamne nespr6vne.

Posridili sme, di konsolidovan6 vyrod.n6 spr6va vrdtane ridajov individu6lnej lyrodnej spr6vy
0dtovnej jednotky verejnej spr:avy. ktorri za konsolidovany celok zostavila konsolidujirca irdtovn6
.iednotka obec Borskyf Sviitf Jur, obsahuje informdcie, ktorych uvedenie vyZaduje z6kon
o ridtovnictve.
Na zaklade pr6c vykonanych podas auditu ridtovnej zixierky a auditu konsolidovanej ridtovnej
zivierky, podlia n65ho n6zoru:

-

infbrm6cie uveden6 v konsolidovanej qirodnej spr6ve vrdtane udajov individu6lnej q'rodnej
spr6vy zostavenej zarok 2018 sir v srilade sfdtovnou zdvierkou as konsolidovanou ridtovnou
z6vierkou za dany rok,

- konsolidovan6 vyrodn6 spr6va obsahuje inform6cie podfa zilkona o ridtovnictve vr6tane ridajov
individu6lnej vyrodnej sprdvy, ktord sa v nej uviedli v sirlade so zdkonom o irdtovnicfve.
Okem toho. na zdklade na5ich poznatl<ov o irdtovnej jednotke a situ6cii v nej, ktord sme ziskali
podas auditu ridtovnej z6vierky a auditu konsolidovanej fdtovnej z6vierky, sme povinni uviest', di
sme zistili qfznamn6 nesprdvnosti v konsolidovanej vfrodnej spr6ve vr6tane ridajov individu6lnej
vyrodnej spr6v1', ktoru sme obdrZali pred d6tumom vydania tejto spr6vy auditora. V tejto srivislosti
neexistujri zistenia, ktord by sme mali uviest'.

Sprtiva z overenia dodriiflvuniu povinnosti obce Borski, Svrit!, Jur podf a poiiadaviek zdkona
o rozp o itovj, c h

p r av iclkic

It

Na ziklade

overenia dodrZiavania povinnosti podl'a poZiadaviek zdkona o rozpodtoqfch
pravidl6ch, platn;ich v SR pre fzemnf samospr6vu v zneni neskor5ich predpisov konStatujeme, Ze
obec Borskf Svatf Jur konala v sirlade s poZiadavkarntzttkonao rozpodtovych pravidl6ch.
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Ing.Ter6zia Urbanov6
Khidovlf Statut6rny auditor
Licencia SKAU d.658

Ziadost o zaradenie dobrovofndho hasidsk6ho zboru obce
do katee6rie
Ziadatel: /Obec

-

ba#4Y {',{tlt JUU

Mesto/ 0btrc

Krai ....rf,yl.ys*I
Podet dlenov zboru: ....../1.

Automobilov6. hasid skA technika

T /1,! QIE

- druh technikv:

JU

Ziadarne o zaradenie dobrovolneho hasidskeh o zboru obce
do katego ri- 3.,
akcie schopnosti uved.ene v prilohe c. 1b
a podmienlry minimAlnych pocetnych stavov, funkdneho zloZenia dlenov
a minimAlneho materialno technickeho vybavenia uvedeneho v prilohe 6. lc
VyhlaSky Ministerstva vnutra SR c. 61 I l2006 Z. z. o hasicskych jednotkach
v zneni neskorSich predpisov

nakolko splframe podmienlry

Meno a priezvisko velitelaDHZO, kontakt:

llfr.PTttl uthqturt,

.J ei (?/{ f/( {€?

koreSpondendnS. adresa obce - mesta:

.c.h.{c..h.e.pf.u-v..,rtAi.ru..//Rr.,...79./7.U.F4-,r.:(n.ry:./.(k..q..i..ff.q.

/
Ieo obce - mesta: ...(Q..Jn..tP.t..

eisro udtu obce - mesta: IBAN: sK|/ ,t 6W (.0pp (!Jp /P/A 0f
/cislo uctu pisat v tvare IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX/
eislo uctu bude uveden6 v zmluve a z tohto uctu musia byt realizovanl uhrady faktur vydavky za tovar a sluZby ryuctovane na plnenie dotacie. Nie je dovoleny prevod rnedzi
fctami obce-mesta!

//l

Statutarnv zastupca obce
Lj

v

- mesta:
A,,

r,

t

//nx.--r-,t

il U
'

meno a priezvis uo, . il.fl, h. . .frl/. /,/ h . . . K K.D,r.q,cH t.q
adresa a

teteron:

*

/ or h1 1.,,,r /fu/#////

fW..71.. W.N(.y..^J.(l.n.. !.(Rt-..e.:.fl./.1.../:.!.,. !......

#ft#*;

g#tr$gY sv.,ffY
:)

.-

"=

*11J,*

"

./ :,,

pediatka a podpis StatutArneho zastupcu
v =p.LStLlH. S.ftlmt...J./.p,.4.. ddtum . /6.,.

lp /01?.

Poznamka: vyplnene tladivo zaslat 2xna adresu: DPO SR, Kutuzovova
831 03 BratislaLva do 25.10.2019

17,

Spr6va

iinnosti Skoly, jej vj'sledkoch a podmienkach
v Skolskom roku 2018 - 2019

o vychovno-vzdelSvacej

v zmysle vylrl65ky MSVV 5F.912006 Z.z.

Identifi kain6 ridaje Skoly:
Zi.klad,ni Skola s materskou Skolou
Hviezdoslavova 215
Borsky Sviity Jur
Telef-6n: 034 7772146
E-mail : riadrtelka2@gmail.com

Zriad'ovatel': Obec Borsky Sviity Jur

Vedrici zamestnanci Skoly:
Riaditel'ka: Mgr. Alena OlSovskd
Z|stupca pre ZS: Mgr. Jozef Bal6L
Zristupkyia pre MS: Be6ta Stahlova

Il.ada Skoly
Predseda: Mgr. Mdria Papajdikov6
Pedagogicki zamestnanci: Mgr. Adriana OrSulovd
Prev{dzkovi zamestnanci: Simonne Ddrerov6
Zristupcovia rodiiov: Bc. Lucia Holirbkovd, Marta Hromkovidovii, Peter Mr|z.Nikola

Vlliov6
Zf stupcovia zriad'ov atel'a: Bc. M6ria Fadkovcov6. Ing. Martina Macejkov6, Peter Trnka,
Mgr. M6ria Hromkovicov6

Poradn6 orgfny Skoly
zdruZenie vedirca Mgr. Alena Mariddkovf. vyLrdujirci na 1. stupni
Predmetovf komisia spoloiensko-vednych predmetov vedfrca Mgr. Anna PribiSov6,
vyudujfci jazykov, dejepisu a obdianskej nduky"
Predmetovf komisia prirodovednych predmetov - Mgr. Marianna Jurd.6kov6, vyudujrici
prirod, predmetov, geografie
Predmetovf komisia vychov - Mgt. Lubica Uhrova. vyudu.jirci predmetov vychovndho
Metodicl<d

charakteru

Udaje o poite Liakov
Podet Ziakov Skoly k 30.6.2019: 165
Podet

tried:

9

Podet oddeleni SKD: 2, podet deti 43
Podet zadlenenych Liakov: 2

Zapfsanf Ziaci:
Podet zapisanych prvakov

k 30.6.2018: 22

Skutodny podet Ziakov l. rodnika:22
Podet deti s odloZenou Skolskou doch6dzkou:

1

Ukonienie povinnej Skolskej dochidzky v ZS
v 9. rodniku 12.
v 5.-8. rodniku 4 Liaci.

X 30.6.2019:

Uspe5nost'na prijimacich pohovoroch na S5:
v5etci Ziaci hldsiaci sa na stredne Skoly boli prijati:

na gymnftzid:
V.P.Totha

2

1, Spo.i. Skolasv. Fr.

zAssisi

1,SPS elektrotechnickui

l, ostatnd SOS 5
4 kondia, pri.iaty 1 na 2-rodny ud.odbor

l.

SpS strojnicka 1, SOS

SOS gastr. a hotel. sluZieb

z niZSich rodnikov

-

Vfsledky externych merani:
Testovanie 9 s.IL - 12 Liakov , irsp. 56.10%, (priemer v r6mci sR 62,3%))
Testovanie 9 MAT - 12 Liakov; risp. 53,9%, (priemer v r6mci sR 63,1%)

Uiebn6 pl6ny
l.-4'

roc. podl'a iSKVP, slovnd hodnotenie

v 1. rod., neklasifiku.iir sa Nbv, Ev a vychovy,
predmety. ktord sir nov6
5.,6.,7.,8. rod. pocll'a iSf Vp. 9. roinik pocll'a St<Vp
anglicky iazyk od 3. rodnika, nemecky jazyk od 7. rodnika
KLASIFIKACTA PROSPECHU

l.

Vysoky podet neprospievalfrcich na 2. st. (18 L.:ll%) irzko sfrvisi svysokymi absenciami
Ziakov r6mskeho p6vodLr (ll+g; av mnohych pripadoch s problematickyrn inteligendnlhn
a soci6lttym zazernirn deti.5-tiZiaci robili opravnfi skirSkLr, 4 postfrpili do vyiiieho rodnika.

2- Napriek uvedenej
s

skutodnosti

33 Ziakov (l S na 2. stuprri) ukondilo Skolskj

vyznamenanim a dostali pochvalu riaditelbrn Skoly za vlibom;i prospech,

5

rok

Ltaci skondili

s prospechom 1,00).

3'

Vysoky podet neprospievajricich, slaboprospievajircich a vychovne problematick;ich
Ziakov,
pr6ca snimi, spolupr6ca sCPPPaP, UPSVaR Senica, policiou do urditej
miery vpl;fva ina
pr6cu s nadanlimi Liakni, iclr pripravu na vedomostne sifaZe, resp. dosahovanie
vliraznejSich
rispechov vtejto oblasti. Napriek tomu treba konStatovat',2e pr6ca vyudujficich
sa v tomto
v tomto smere realizovala - priprava na sttaL Shakespeare v n6s, olympirida v ANJ (risp.
riesitel'), olympi6da v SJL, fyzikillnaolympidda (L miesto), pytagori6da (irsp. rieSitet').

I.

POLROK _ PROSPECH

PROSPECH

Trie

spo

Diev

da

lu

dat

Prospech
ne

PV

kt.

PV
D

P

znfLenf zn.
zo sprav.
N

2.

J.

4.

Vychovn6 opatrenia
Pochv

Pokar.

Pochv

Pokar.

RS

TU

TU
0

RS

2l
2l

8

0

l3

2

6

0

0

0

22

9

0

9

5

7

I

0

4.

ll

6

0

4

2

0

t-4

75

33

0

26

9

35

5.

1A

9

0

6.

1A

16

0

5

7.

16

9

0

8.

T4

7

9.

t2

5-9
1-9

I
2.

PV

10

t7

0

4

-

0

0

I

0

IA
t-f

I

0

0

0

9

2

t2

I

0

0

0

0

2

f,

0

0

0

29

4

13

4

7

7

4

I

0

a

J

0

0

0

I

10

8

4

0

6

0

0

0

5

5

4

2

I

0

6

0

0

0

0

a

J

A
.*

6

2

0

0

8

0

2

2

8

90

49

0

18

l9

r65

82

0

44

28

-

,7

prospel /bez nedostatodnej/

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

35

l8

9

I

20

4

0

0

70

)\

9

I
I

1

49

8

13

4

prospel s vyznamenanim /prierner do 1,5 beztrojkyl
PVD - prospel vel'mi dobre /priemer do 2,00 bez Stvorky/
P

0

DOCHADZKA
Trieda

Vvme5kan6 hodinv

Priemer

Spolu

Osprav.

Neospr.

Ospr.

Neospr.

t.A
l.A

21

904

0

43,04

0

21

931

0

iA 11
+4
11

")""

0

3.A

22

t236

10

56,1 8

0.45

4.4
Spolul-4

ll

562

0

51.09

0

75

3633

l0

48,44

0,13

5.A
6.A
7.4
8.A
9.A

24

t736
2066

128

/

1A
LA

155

86,08

6,45

l6

483

40

30,1 9

2,s0

L4

646

0

46,74

0

12

l 135

0

94,58

0

Spolu 5-9

90

6066

323

67,4

3,58

9699

taa
JJJ

58,78

2,01

Spolu 1-9

165

Z.J

53

Ziaci v hmotnej nridzi
Poiet/ Ospr.
Neos.
dievi.
19

0

0

0

0

0

0

0

110

57

0

DOCHADZKA, vyichovn6 probl6my

a)

Vysoky podet vymeSkan;fch hodin v f . i2. polroku, najmii neospravedlnenych,
tvorili hodiny niektorych Ziakov romskeho p6vodu. ale i vysoky podet
ospravedlnenych hodin niektoryfch Liakov ostatnych. Ich rodidia vyuLival|,
am6me podozrenie. Le zneuLiva.iir. moZnost' ospravedliovania vtrvani 3 dni.
Opatrenia sri priebeZne, napriek nim sme nezaznamenali zlep5enie v doch6dzke
najmii romskych Ziakov:
d6sledne vykazovat' kaLdtt absenciu Romov

je

podozrenie zo zanedbi:ania pSo, m6zu
ospravedlnit'v trvani 3 dni len jedenkr6t za polrok
mesaine hlasenia Obci Kuklov. resp. BSJ a UPSVaR Senica
spoluprdca s UPSVaR Senica - dohodnutd pravidl6 v pristupe k R6mom
h) pretrv6vajrice probldmy s udrZanim najmii pracovnej discipliny Ziakov vychovn6
opatrenia, resp. znilene znttmky zo sprdvania za daste zabidanie pom6cok,
domacich riloh, absencie pripravy na vyudovanie na 2. stupni ; problernatickost'
vychovno-vyudovacieho pdsobenia v triedach s vysokym podtom Ziakom
a v triedach s vychovne probldmovymi Ziakmi d6kaz zvy5ovania agresivity,
nervozity medzi det'mi, prejavy straty respektLr vodi vyudu.iucim vedrice
k hrubemur poruSovaniu Skolskeho por"iadku na hodin6ch
c) n6rodnost' pr6ce na L stupni v 1. triede (vysoky podet problemovych deti, 4
opakujir rodnik)

rodidia Ziakov. u ktorych

d)

n6rodnost'organiz6cie prdce v Skolskom klube deti - vysok! podet deti si vyLiad,al
otvorit' 2 oddelenia a prijat'dve vychov6vatel'ky

Opatrenia:
I

'

2.

d6sledne dbat' na dodrZiavanie pravidiel nastavenych v Skolskom poriadku
a v smernici o zanedbfivani povinnej Skolskej dochddzky,

pretoZe jednou z podmienok discipliny v Skole je aj systematickost'
a pravidelnost' vyudovacieho procesu, iilohou vedenia je nastavit' pravidl6
v pracovnom poriadku tak, aby sazniLllo derpanie osobndho vofna,
v r6mci triednickych hodin realiztrcia zist'ovania klimy v triede, v srivislosti
s reliz6ciou temy prf:a diet'at'a v r6mci aktivit S kaZdym diet'at'om sa r6ta!,
r

eahzhcia proj ektov CPPpap.

Zamestnanci
PotutPZ

Prac. pomer

Poiet NZ

Poiet
riviizkov
PZ

Trval.i

12

6

ZSI

DPP

Srn

0

z

ZPS
Dohoda

| 1,74

ZS

Srn

0
0

0,14

Poiet
riviizkov
NZ
6

0

2
0

0

0

Kvalifi kovanost' pedagogickych zamestnancov
Poiet
Uditefov

Nekvalif,

Kvalif.
l2

I

Vychov6v.
Spolu

0

2

1

T4

I

odbornost' vyuiovania

-

predmety vyuiovan6 nekvalifikovane

Trieda

Predmet

3.A
3.A
3.A

Prirodoveda
Informatika

2

Anglick,i iazyk
Vlastiveda

6

4.4
4.4
4.4
4.4

Poiet
hodin
z
2

Prac. vyudovanie

Yylyqs4nte!Informatika

I

4.4

Anelicky iazvk

3

l8

1-

4spolu

5.A
5.A
5.A
5.A
5.A
5.A

Matematika
Informatika
Geografia
Dejepis
Telesn6 vychova
Technika

6.A
6.A
6.A
6.A

Deiepis
Geografia
Obdianska n6uka
lnfbrmatika

6.A
6.A

Telesn6 vVchova
Obdianska n6uka

7.A

lnformatika
Geografia

7.4
7.A
7.A
7.4
8.A

8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
9.A
9.A

5

2
2
1

I
2

2
2

I
2

z
1

2

2

De.iepis

z

Telesni vfchova

2

Tech.

I

Deiepis

I

Geografia

2

Telesn6 vtichova
Tech.

2

I
I
I

Informatika
Obdianska n6uka
Deiepis
Geografia

9.A

J

Telesnd vVchova
Spolu 5 - 9

Spolu

I

-9

Nekval ifi kovand vyudovanie

'

2

60
78

:

limitovanlir podet PZ, a preto nemoZnost' naplnit' ich uviizky aprobainymi predmetmi,

Vzdel:{vanie pedagogickych zamestnancov
DalSie vzdel6vanie

Poiet
absolventov

Poiet
Studuiricich

Lkvalifikadn6 skri5ka

10

2

Alelleele

z

z

Aktualizadn6
Specializadn6 inovadnd
Funkdnd inovadnd

0

0

0

0

Dvaia PZ absolvujir atestadn6 vzdel6vanie, dve PZ adaptadnd vzdeldvanie, .iednotlivi
vyudujirci sa zudastiuju Skoleni, seminfrov a prednaSok prileZitostne podl'a ponuky in5titricii,
resp. z6ujmu: 3-diovy semin6r 2ir6 u&bnica v r6mci projektu lnterreg SVK-A, n6sledne
semin6re zamerand na prax uditel'a v oblasti prirodovednych predmetov (Jurd6kovd, SiSkovri),
predn6Sky v r6mci identickeho rpoiektu.

Prehl'ad vysledkov srit'aZf a olympi6d
N6zov srit'aZe

Poiet

Okr.kolo

zapojenych
Ziakov
Olvmpi6da ANJ

M. HuSel<-[rdast'

1.,3.m

vlastn6

tvorba

Hurbanov

Vytvarnd sirt'aZe

Hudobnd sut'aZe

Ornament
Farby jeseue
Oclrranalrik
Model 2019

2.rn.Hale5ov6-

Ochrandrik

Borinkin
sl6videk

Sl6vik Skol

Archimedi6da
Fvzik. olvmniS.da
Mate.olvrnni6da
Biblick6

M.HLrSek l.rn.
H

uiek..l urd6.k.Svec

ov6-[dast'

Geografick6
Py.tagori6da

M. HirSek-Lrsp.rie5.

Vlk,
irdasf

Maternat. klokan
VSetkovedko

Maslfnovii

Malcovid,-

- V5etovedko
Skoly
Balejov6,

]ojkov5,

Stefiinkovii-

irso.rieS.

Stolnf tenis
Basketbal

2.nr.dievdat6
20

Volejbal,
Cezpol'nv beh
Futsal
Prehadzovan6
Futbal Cup
tahkd atletika st.

3.m.dievdat6

4.rr.chlapci
6

o

Aktivity a prezentrlcia Skoly na verejnosti
Sportovri iinnost'

Aktivity v r6mci sft'aZe Sportovec-sportovkyia Skoly, najlepSia Sportova trieda: vit'azi
H. Hale5ov6 z 8.A, T.l(aterinec z9.A triedy, Sportov6 trieda 8.A; tradidne sa
organizovali Sportovd akcie - testy vytrvalosti, medzitriedne turnaje v malom futbale,
futsale, volejbale, basketbale, vybijanej a prehadzovanej, lahkd atletika v r6mci
mesadnych pl6nov; sut'ai, sa prelina s ostatnymi sitt'aZami - aj irdast'ou v nich Ziaci
zbrera.iu body.
2.

t
J.

4.

5.

V r6mci atletickych disciplin: plnenie atl.disciplin na hodindch, Skolsk6 latka celo5kolsk6 sut'aL v skokr"r do vySky, osobitnor"r kateg6riou je pro.iekt Detskd atletika,
ktoryf organrzuje Liakov L stupria, zridastiujir sa pretekov v r6mci cel6ho Slovenska
(vid' prezenttrcia na nastenk6ch v chodbe pri telocvidni): Atletickd hga a
kore5pondendnd sft'aZ DA. Skolske Dni Sportr-r, PTS v.lablonici; vyhodnotenie atletom Skoly I.Kutny, K. Adarnovidovd
Sportovd akcie najmii turnajoveho charakteru: turnaj Post-test vo volejbale (Zavod) 3. miesto, stolnotenisovy turnaj O pohar Sekul6cik - l.ierm6kov6 - 3.m., Hale5ov6
4.m., zithordcl<a olympi6da Gbely, vefkonodny turnaj v basketbale Sekule l.m.
Sportov6 aktivity v r6mci in;ich akcii: testovanie pohybovyich schopnosti cleti v r6mci
hodin telesnej vychovy, Sportove aktivity v rdmci Skolsk;,ich dni Sportu, v r6mci
rideloveho cvidenia a didaktickych hier v prirode, Dia deti.
Beh Julskym parkom - Ztthorircky beZeckyf poh6r - irdast' a umiestnenia naSich
Liakov.

In6 aktivity

l.
.
'

Aktivity vyplyvajrice zo SkVp
cvidenie na ochranu dloveka a prirody, udelovd cvidenie
Dei zeme ekologicke a envirome't6l'e aktivity: predn6sky,
v Skole, zber plastovych vrchndkov, zber papiera
plavecky vycvik I - 4

.

separovanie odpadu

Vylety, exkurzie

.
'
.
.
'
'
'

exkurzia do VW Bratislava
vystava io.ie svet (Schlosshof- - vzdelavanie v r6mci projektur Interreg SVK-A (5-9)
VIDA Brno
historicko-geografichd exkurzia v Skalici (5_7)
turisticko-prirodovedno-historicky v!ret vdpennd - plavecky hr-ad
nd:v5teva div. predstavenia Mallf vel'ky muZ (Stef6nik) v RND a Vojna
a mier (SND)
divad. predstavenia Mlynfrkin pytad a carode.inice'rrnava (1-4)

ostatnd aktivity
Sarkani6da
Farby jesene

.
.
'
.
.
.
.
'
'
'
.
'

-

aranlovanie, Dei jablka
divadelne precistavenie Sol'r-rad zlato (DFSJ v spolLrprzici so Skolou)
Krojovand sl6vnosti (DFSJ v spoluprdci so Skolou)
Dei matiek - kult. program v obci
Deri deti *Sportovd dopoludnie

Spoltovy den
Detsky di' roka -zapojenie do projektu fbnn.u poroty (4.tr.)
vianodna besiedka, Mesiac ucty k starsim - kr-rltirrne programy v obci
vianodne trhy (kult. program, predaj vyrobkov cieti), vel'honodnd tvorive dielne
aktivna dinnost'detf v r6mci DFS Jur6nek
Pribeh hudby - online koncert v6Lne.i huclby pre deti a mlildeL

Prezentircia Skoly na verejnosti, spolupr6ca:

1.

2'
3'

s obcou

as

- spolupr6ca s obcou vyplyva so vzt'ahu zriad'ovatel'-_ Skola
v oblasti financovania, kultirrne vystirpenia pre obec: Oktober - mesiac ricty k
star5fm.
Deri matiek , ZI)BP, Krojovand sl6vnosti. Vianodne trhy),
s rodidmi: v r6mci pler"rlimych sch6clzf. triednych aktivov. mimoriadnych
TA,
zasadnuti rodidovske.i rady. individur6lnych konzLrlt6cii pri rieSer-ri problemov
deti;
pouroc niektorych rodidov pri preze'tovani z6ujmov skoly,
vereJnost'ou

CPPPaP v Senici: riesenie individudlnych probldmov deti, vychovnd programy:
v 3'tr. tdma DobrodruZne pribehy o cletskej cluSi, vo 4.tr.
,,Medi6lna vychovJ,, v 5.
triede cesta objavovania seba, v 6. triede Pod'n-ie sa porozpr6vat', v 7.tr.
Medi6lna
vychova II, v 9.tr. Spr6vne dievda, Spr6vny chlapec; s materskou Skolou:
spolupr6ca
na urovni predSkoldci - 1. trieda, vytv6ranie materialnych podmienok pre pr6cu:
vyuZivanie telocvidne a IKT udebne s odbornou pomocou; otvorenzi hodina
Ziakov
pred5kolske.i triedy v L triede, zapis do l. rocnika,
s

4.
5.
6.

so Sportovimi organiz6ciami: FK Borsky Sviitli .lur, cvidenie Lien, muZi vytvdranie
podmienok pre vyuZivanie telocvidne;
s atletick;fm oddielom materi6lna pomoc
s uditefmi z okolitych SkOl - organizovanie vole.jbalov6ho turna.ja (v tomto roku sa
neorganizoval).

7. Vydanie publikfcie

St ota viera a clnes (autor Mgr. J. Bal6L),100 rokov Skolstva
v Borskom Sviitom Jure.

Vol'noIasov6
ol'nocasov aaktivi
vl
Nfzov kniZku

Sportove

Poiet deti
h.y-

l4

Vedfci krriZku
Jozef Balifi

22

Dtrbica Uhrov6

l8
I6
I7

tubica Uhrov6

nepov.predmet

Hudobno-pohybovf
Detsk6 atletika
Poditadovf kruZok
Poditadovf pre MS
Priro4ovedny
Vytvarn,f
Atletick{
Stolnotqnisovy
DFS.Iurdnek
Pohybovd hry

6

t4

Maria Papaidikovd
Bran. BaldZ
Ivana SiSkova
Alena Marid6kov6

18

J6n DobiaS
Branislav Bal61.
Zuzana Obernauerovd

22

Alena Ozttbalovtt

6

Cinnost'kr[rZkov prebiehala v poobediajSich hodin6ch, v niektorych pripadoch bola zamerana
na reprezent6ciu Ziakov (naimii Sportove krirZky), jej podstatou je v5ak hlavne zmyslupln6
vyuZivanie vol'ndho dasu deti.

Projekty

o

Zvy5ovanie kvality vzdeldvani

a na z6kladnych

a

strednych 5kol6ch s vyuZitim

elektronickdho testovania,

o

BID SK AT (Interregion6lny projekt SK-AT zameruny na modernizitciu vyudovania

'

prirodovednych predmetov),
v spoluprS.ci s obcou projekt Moderniz6cia vyudovar-ria prirodovednych predmetov.

Vysledky inSpekinej dinnosti
InSpekcia

nasledn6 Testovanie 9-2019.

Materirilno-technick6 podmienky

o
.
o
o
o

postupne sa zakupujir pomOcky podl'a poZiadaviek vyudujricich a finandnych moZnosti
Sko ly (vyuZivanie elektronickych pomocok : DATAI(AB INET, zbor ov ia,...)
doplnenie Ziackej kniZnice
rekonStrukcia spojovacej chodby do telocvidne
prfstupovy chodnik do MS
oplotenie prednej dasti aredlu

Zostt*a vyrieSit':
odvodnenie
vody

are6h-r

pri MS

azadne.i brane

-'dorie5it' zniLenie hladiny

spodne.i

Financovanie Skoly v Skolskom roku 2018

A. Prenesen6 kompetencie v roku 2018
Rozpoitov6 FP:
normativy pre rok 2018: 368 386 €

r

nevyderpane z roku 2017: 28 664 €
prenesend do roku 2019: 23 000 €

normativne FP spolu vo vy3ke: 374 050 €

mimorozpoitov6 FP
vzdel|vacie poukazy: 4 582,- €
dotacia z UPSVaR na stravn6 a Skol. pomdcky pre Ziakov v hmotnel ntdzi:
31 l.- €
FP na dopravnd pre Ziakov z Kuklova: I 618 €
vlastn6 prijmy: pren6jom telocvidne: 902,50 €
mimoriadne vyfsledky Ziakov (dot6cia od St6tu): 600,-

B. Originrilne kompetencie v roku 2018
. Obec z vynosu zdani: 158 494€

o
o
o
o

o

dotdcia od St6tu na pred5kol6kov: 2 859 €
dot6cia pre Ziakov zo SZP:250€

prispevok na udebnice: 66
dot6cia z obce na kapit6love vydavky: 24752,95 (spojovacia chodba do
telocvidne)
vlastnd pri.imy:

a)

od rodidov deti SKD a MS:: 4 634.- €

b) reLia v Skolskei .ied6lni: 5 293,- €
C. Hospod6renie

s FP rodidovskdho zdruLentav Skolskom roku 2018-2019

-

priloZend.

J-

Uspechy a nedostatky

Pozitfva prfce Skoly:
1. Kvalitn6 pr6ca v Sportovej oblasti: systematickost', koncepdnost', masovy charakter.
2. Vytv6ranie podmienok pre vofnodasovd aktivity deti.
3. einnost'DFS Jur6nek - prezent6cia Skoly a obce.
4. Vytv6ranie podmienok pre etiku pracovneho prostredia: pokojny, kultivovany a
individu6h-ry pristup k zamestnancom.
5. Prezentacia zdujmov a potrieb Skoly na verejnosti.
6. Dlhodobe skvalitiovanie pracovnych podmienok, technick6ho stavu budov. exteridru.

Negativa prdce a podmienok pre pr6cu

1.

2.
3.
4.

Priemern6 aL slabd vedomostnd frovei.
Slabd inteligendnd, soci6lne a u mnoh5ich deti mirlo podnetne roclinnd prostredie deti.
Nebezpedne prostredie dediny z hl'adiska vyskytu drog.

Casto problematick6 spolupr6ca s rodidmi pri rieseni vychovnych probldmov
d6sledok i sudasnej, v mnohych pripadoch ,,liber6lnej., legislativy.

-

Nivrhy opatreni

l.
2.

3'

Pokradovat' v rozvijani pozitiv.
Prfca s vedomostne nadanymi Ziakmi.

Vyudovaci proces ako priorita

-

zvaLovat' fdast'

na vzdeliwaniach a ostatnych

aktivit6ch uditel'ov.

4.
5.

Monitorovat' sprdvanie deti z hfadiska nebezpedenstva vyskytu drog (leg6lnych
i neleg6lnych).
Monitorovat' vzt'ahy v triedach ako prevencia Sikany vyuLivat' triednick6 hodiny,
mimoSkolskd aktivity so Ziakmi; koordin6cia na tirovni koordin6tor prevencie - triedni
uditelia

-

vedenie Skolv.

zLKLq*Ni I n,..ir}:

ZAver
Vypracovala: Mgr. Alena OlSovska, riaditefka Skoly
Borsky Svzitli Jur 4.7.2019 - navrh v rade Skoly
Spr6va prerokovanii v pedagogickej rade df,a g.10.2019
Rade Skoly
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16. 10.2019
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