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 Z á p i s n i c a 

 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 24. 06. 2019 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 24.06.2019 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. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018  a stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

5. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský 

Svätý Jur  

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 

7. Návrh - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č .  7 0 / 2 0 1 9  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

za členov návrhovej komisie Bc. Petra Holúbka a Dušana Hudeca. 
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Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č .  7 1 / 2 0 1 9  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubicu Uhrovú a Petra Vlka.  

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

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

obecného zastupiteľstva 

 

U z n e s e n i e  č .  7 2 / 2 0 1 9  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

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

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č. 38/2019, 46/2019, 49/2019 a 

50/2019. 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 
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Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018  a 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

Bc. Mária Fačkovcová, účtovníčka obce oboznámila prítomnách so Záverečným účtom za rok 

2018, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce aj na elektronickej úradnej tabuli. Záverečný účet je 

zverejnený na webovej stránke obce v sekcii „Dokumenty“ a tvorí prílohu zápisnice. Záverečný účet 

bol prerokovaný na komisii finančnej a správy obecného majetku, komisia odporúča schváliť 

Záverečný účet za rok 2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce Borský 

Svätý Jur za rok 2018 tvorí prílohu zápisnice. 

OZ prijalo uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  7 3 / 2 0 1 9  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) použitie prebytku v sume 13 098,19, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.  

Zostatok finančných operácií v sume 11 210,96 EUR € navrhujeme ponechať na tvorbu 

rezervného fondu.  

 

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

predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  

2018. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou 

Borský Svätý Jur  
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur tvorí prílohu zápisnice.  

 

 

U z n e s e n i e  č .  7 4 / 2 0 1 9  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 

So správou audítora oboznámila prítomných starostka obce. Správa audítora tvorí prílohu 

zápisnice.   

 

 

 

 U z n e s e n i e  č .  7 5 / 2 0 1 9   

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

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

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Návrh - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
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Plán kontrolnej činnosti na II- polrok 2019 tvorí prílohu zápisnice a zverejnený na webe obce..  

 

U z n e s e n i e  č .  7 6 / 2 0 1 9  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Marta Hromkovičová, Dušan Hudec, 

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter Vlk 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce informovala :  

 28.5.2019 bolo školenie starostov -  4 okresov MA, SI, SE, MY 

 1.6.2019 sa konala pri KD oslava Dňa detí za účasti  kultúrnej komisie hasičov a futbalistov 

a MO SČK 

 8.6.2019 Hasičský a záchranný zbor MSJ sa pripomenul 140 rokov od založenia spolku za 

účasti okolitých zborov a pozvaných hostí 

 9.6.2019  bol na Gazárke v Šaštíne 9.ročník kultúrnych slávností, kde bol program do 20:00 

hod. 

 13.6.2019 – celé doobedie sme sa venovali stavebným konaniam – 1x dodatočné povolenie 

stavby, 1x ŠSD, 1x kolaudácia domu, 1x kolaudácia chaty 

 17.6.2019 zasadala finančno – rozpočtová komisia 

 18.6.2019 Resocializačné zariadenie poriadalo komunita cup (18.6.-20.6.) 

 V 23.týždni pracovníci kosili kemp, cintorín, okolo bytového domu č.753, celý týždeň dávali 

do poriadku kemp 

 4.6.2019 sa vytýčilo multifunkčné ihrisko 

 Diakonia Broumov odviezla nazbierané šatstvo 

 Opravovali  sme prepadnutý chodník na ulici 1.mája (525) 

 12.6.2019 sme odovzdali Program odpadového hospodárstva na Okresný úrad k vyjadreniu 

 20.6.2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov o.z. MAS Záhorie 

 V 25.týždni sme sa venovali problematike komárov, ktorá stroskotala ma financiách 

 V Dome smútku sme v miestnosti pre kňaza urobili podlahu, nasťahovali nábytok, ešte sa 

musí urobiť záves, pripevniť večné svetlo a doriešiť ozvučenie 

 Dňa 3.6.2019 sme obdržali Oznámenie o predĺžení lehoty na vykonanie lehoty verejného 

obstarávania . Informovali nás o nedodržaní lehoty na výkon I. ex ante kontroly na zákazku 

s názvom „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur“. Nový 

predpokladaný termín na vydanie návrhu správy je stanovený na 30.6.2019. Pri nedodržaní 

predpokladaného nového termínu zo strany SO pre IROP TTSK budeme opakovane 

informovaní a zo strany SO bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy.      
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 Západoslovenská  distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na     

 zariadeniach distribučnej sústavy budú dodávky elektriny nasledovné ulice :  

      12.7.2019 v čase od 8:00 do 11:00 hod.  : SNP, Štúrova, Hviezdoslavova, Výsranky, Štrky 

      15.7.2019 v čase od 9:00 do 12:00 hod.  : Štepničky, V záhradách, Pesermlynská ul., bytovka 753,   

       v Šiškových záhradách   

      19.7.2019 v čase od 8:00 do 14:00 hod. : Tomky 

      19.07.2019 v čase od 11:30 do 14:30 hod. : lokalita Húšky  

 

 

6. Diskusia  

     Mgr Rastislav Droppa: 

     mal dotaz na hlavnú kontrolórku ohľadne polročnej kontroly bežného výdavkového paliva, či 

je to v poriadku  

     sledoval narastanie  výdavkov tankovania do kanistrov, 10.6. faktúra na sumu 370 €, 18.6. 

faktúra na sumu 661 €, do kanistrov išlo 120 l , zaujíma ho, kam išli tieto litre 

 č.d. 165,148 sa vozí súkromné drevo 

 namietal, že pred jeho domom sa ešte túto sezónu nekosilo, predložil fotografie 

 mal dotaz na projekt hasične, aké materiály boli použité a kto vykonáva kontrolu  

  

Hlavná kontrolórka Bc.Balejčíková: 

 uvedené je ešte v štádiu kontroly, po ukončení napíše správu a zaradí do OZ 

 

Starostka:  

 pracovníci kosia v rámci svojich možností, v obci je veľa kosenia, poslanci sú stále 

informovaní   

 tankovanie do kanistrov je z dôvodu, aby nemuseli tankovať do kosačiek – na Tomkoch, 

Húškoch a Dolných Valoch 

 nie je dôvod na podozrenie, k dispozícii sú dodacie listy 

 pani hlavná kontrolórka uvedené prekontroluje   

 je možnosť pre sociálne slabších občanov  zobrať si drevo, p.Štefek je zamestnanec obce, kúri 

drevom 

 preverí skutočnosť ohľadne kosenia 

 

Bc.Peter Holúbek:  

  videl projekt hasične, starostka informovala, že stavebný dozor je Ján Burian zo Šaj.Humeniec  

 

p.Milan Macejka:   

 zaujímal sa, v akom štádiu sú jeho žiadosti o odkúpenie pozemku a jeho 1,5 roka stará žiadosť 

 

Starostka:  

 bude sa riešiť na pracovnej porade, zaevidovaných viacero žiadostí 

 v územnom pláne musí byť zakomponovaný typ kanalizácie 

 poslanci by mali vyriešiť tento problém, bez toho sa ďalej nepohneme    
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Mgr. Jozef Baláž: 

 informoval sa, či je v územnom pláne uvedený  typ kanalizácie 

 

Starostka:  

 v územnom pláne je tlaková kanalizácia  

 riešime zmeny a doplnky, chceli sme gravitačnú kanalizáciu, z toho dôvodu tam nemôže byť 

tlaková 

 

      Mgr. Jozef Baláž:  

 reagoval, že zrazu gravitačná, 3 experti hovoria, že tlaková a 3 experti gravitačná  

 oznámil, aby sa hlasovalo za typ kanalizácie     

 

Starostka: 

 zatiaľ neprišiel žiadny expert s tým, že robme tlakovú kanalizáciu 

 

p.Milan Macejka:   

 oznámil, že  plán na gravitačnú kanalizáciu bol vypracovaný za p.Chudíka  

 

Starostka: 

 informovala, že bolo viacero návrhov, medzi nimi i výstavba vlastnej ČOV a stále je tu 

možnosť napojenia na Sekule 

 

Bc.Peter Holúbek:  

 vyzval p.Macejku, aby sa vyjadril, akej kanalizácii by dal prednosť - p.Macejka oznámil, že 

by dal prednosť gravitačnej  

 gravitačnú by chceli všetci, je však finančne náročnejšia, komunikovalo sa s odborníkmi na 

oba typy kanalizácie, každý má svoj názor   

 

p.Milan Macejka:   

 je názoru, že problém nie je v kanalizácii, ale v peniazoch, v možnostiach sme prepásli čas, 

na uvedené starostka reagovala, že žiadne výzvy neboli vhodné pre našu obec 

 poukázal na peniaze z rezervného fondu   

 

Bc.Peter Holúbek:    

 z rezervného fondu nie je možnosť čerpať, musí byť výzva, ak príde na gravitačnú, bude 

gravitačná 

 investovalo sa veľa času, každý si tvrdí svoje, uvedené sa konzultovalo so starostom v 

Mor.Sv.Jáne, ktorý odporučil tlakovú z dôvodu rýchlejšieho vybudovania, každý by si musel 

vybudovať vlastnú šachtu, revíziu na elektrinu, atď. - na uvedené p.Macejka reagoval, aby si 

každý urobil sám šachtu 

 na hlavnej ulici , kde majú spád, by si mohli povedať, že prečo robiť tlakovú kanalizáciu 

 treba si povedať zodpovedne, ktorou cestou ísť a nechať si poradiť     

 

p.Milan Macejka:   

 informoval sa , dokedy bude na uvedenom stáť územný plán 
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      Marta Hromkovičová: 

 sa vyjadrila, , že je jedno aká kanalizácia bude v územnom pláne, starostka reagovala, že je 

dôležité, aby v územnom pláne bol typ kanalizácie 

 

      Bc.Peter Holúbek:   

 vyzval poslancov, aby sa dohodli definitívne na tlakovej  

 treba sa spýtať občanov na Hlavnej ulici, či majú záujem o gravitačnú    

 

      Mgr. Rastislav Droppa: 

 ministerstvo vydalo rozhodnutie, ako majú byť obce poprepájané, naša obec je prepojená s 

Mor.Sv.Jánom  

 

      Marta Hromkovičová:   

 na jeseň sa má vláda zaoberať čistiarňami odpadových vôd a kanalizácií 

 

      Starostka: 

 informovala, že vláda sa tým začína zaoberať, sú tlaky, aby sa vláda zaoberala týmto 

problémom, nakoľko obce nemajú na budovanie financie, rôzne fy ponúkajú typy kanalizácie    

 štát si je vedomý, že tretina obcí nie je odkanalizovaných, uvedené by malo byť prioritou BVS 

   

      Mgr. Rastislav Droppa: 

 poznamenal, že v Borskom Mikuláši majú 17 km kanalizáciu a nečakali na dotáciu  

 doporučil navštíviť obec Kúty, kde jedna časť je gravitačná a druhá časť je tlaková a v časti 

gravitačnej sa vyskytuje neporiadok 

  

      Starostka: 

 informovala, že v Bor.Mikuláši vedeli, že musia robiť tlakovú 

 bolo tu zhromaždenie občanov a jednoznačne sa vyjadrili za gravitačnú  

 vyskytli sa rôzne tlaky v r.2005, 2006, aj politické za tlakovú kanalizáciu 

 gravitačná je finančne náročnejšia, sme v štádiu , keď si môžeme vybrať, ide o to, aby sme sa 

rozhodli pre napojenie do Sekúl alebo vlastnú ČOV 

 pred 4 rokmi sa OZ dohodlo na gravitačnej, preto sme týmto smerom pokračovali, bolo tu 

viacero projektantov s finančným vyčíslením , nepadlo konečné rozhodnutie 

 v prípade gravitačnej by muselo byť min. 5 prečerpávačiek v rámci rozlohy obce 

 

      p.Milan Macejka:    

 každý musí mať na uvedené financie  - na predmetné vyjadrenie reagoval Bc.Peter Holúbek, 

že nie je možné všetkým oznámiť, aby mali dostatočné financie  

 vyzval poslancov, aby sa konečne rozhodli 

    na výzvu reagoval Bc. Peter Holúbek – rozhodne sa v krátkom čase 

 

      Bc.Peter Holúbek:    

 informoval sa ohľadne odstavených vozidiel v obci 
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 v akom štádiu je doriešenie Wifi for you 

 Dom smútku –  v akom časovom termíne by bolo dokončenie 

 

Starostka: 

 1 vozidlo sa podarilo vyriešiť , 1 vozidlo na štrkoch je v štádiu riešenia, majiteľ sa nehlási, 

preverujú sa skutočnosti, či je možná odťahovka, 3 vozidlo oproti Jednote si majiteľ odtiahol 

na svoj pozemok 

 Wifi pre Teba -  zaslaná žiadosť mailom o poskytnutie bližších informácií  

 Dom smútku - sa rieši, časť prác je urobených, ozvučenie sa dohodne s p.farárom  

 

      Mgr. Zuzana Obernauerová:    

 v akom stave je bezbariérový vstup na Obecný úrad  

 

      p.Milan Macejka: 

 zabezpečí čo najskôr, je to už pripravené  

     

   
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila. Na záver poprosila poslancov , aby ešte zotrvali za účelom ujasnenia si pracovných 

termínov v období dovoleniek.   

 

 

Zapísala: Martina Sýkorová    ............................................... 

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ľubica Uhrová         ............................................... 

 

 

 

Peter Vlk              ...............................................  

 

 



Prezeninr[ listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure

konan6ho 24, jrina 2019 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

Mgr. Anna Kratochvilov6 - 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 Balejdikovd -hlavnd kontrol6rka obce

Bc. M6ria Fadkovcov6 - ridtovnidka obce

Martina Sykorov6 - zapisovatel'ka

Meno a priezvisko Podpis
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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 
 

1. Rozpočet obce na rok 2018  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č.51/2017. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 16.4. 2018 uznesením č.95/2018 

                            -    druhá zmena schválená dňa 27.06.2018  uznesením č. 111/2018 
                -     tretia zmena schválená dňa 12.12.2018  uznesením č. 16/2018 

 

         

   

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 357 016,54 1 443 782,60 

z toho :   

Bežné príjmy    1 051 980,00 1 110 536,65 

Kapitálové príjmy 2 000,00 31 994,41 

Finančné príjmy 261 836,54 261 836,54 

Príjmy RO s právnou subjektivitou    41 200,00   41 200,00 

Výdavky celkom 1 294 331,00 1 201 813,70 

z toho :   

Bežné výdavky 500 499,00 514 688,70 

Kapitálové výdavky 
199 352,00 

47 744,00 

 

Finančné výdavky 34 000,00 34 000,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 494 088,00 494 088,00     

Kapitálové výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
23 660,00 46 694,00 

Rozpočet  obce 62 685,54 241 968,90 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 
Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 443 782,60 1 260 699,15 87,32 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 443 782,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 1 260 699,15 EUR, čo predstavuje  87,32  % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 110 536,65 1 145 375,51 103,14 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 110 536,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

1 145 375,51 EUR, čo predstavuje 103,14 plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

603 641,00 628 948,36 104,92 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 495 000,00EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 507 374,55  EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,49 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 64 131,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 72 459,50 EUR, čo je 

112,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 325,61 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 31 198,51 EUR a dane z bytov boli v sume. 116,70 EUR.  K 31.12.2018 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 407,34 EUR. 

 

Daň za psa -  1 185,24 

Daň za užívanie verejného priestranstva  - 550,00 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  - 47 079,07 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

93 000,00 99 666,64 107,17 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 132 356,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 139 090,97  EUR, 

čo je 105,97 % plnenie. Najväčší  príjem predstavuje  príjem z prenájmu budov a pozemkov 

v sume 104 669,78 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, úroky,  licencie: 

Z rozpočtovaných  23 552,22,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.20178v sume 26 717,08  EUR, 

čo je 113,44   % plnenie.  

 

c) iné nedaňové príjmy:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

390 343,43 390 343,43 100,00 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 390 343,43 EUR bol skutočný príjem vo výške 390 343,43 

EUR, čo predstavuje  100,00  % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný  úrad Senica 2 019,92 matrika  * 

Trnavský samosprávny  kraj 500,00 podpora športových aktivít 

mládeže 

Okresný úrad Trnava  368 386,00 Školstvo - normatívne 

Okresný úrad Trnava 4 582,00 vzdelávacie poukazy* 

ÚPSVaR Senica 228,00 stravné* 

Okresný úrad Senica 71,97 cestné komunikácie* 

Okresný úrad Trnava 250,00 SZP* 

Okresný úrad Trnava 1 618,00 dopravné* 

Okresný úrad Trnava 2 859,00 príspevok na výchovu * 

Okresný úrad Senica 549,78 hlásenie pobytu* 

Fond na podporu umenie 1 500,00 vybavenie knižnice 

ÚPSVaR 33,20 školské potreby 

Okresný úrad Senica 229,95 CO* 

Okresný úrad Senica 155,04 životné prostredie* 

Okresný úrad Senica 576,37 voľby* 

ÚPSVaR 4 399,56 zamestnanosť* 

Okresný úrad Trnava 66,00 učebnica prvouky 

ÚPSVaR 189,44 rodinné prídavky* 

Ministerstvo financií 29,20 register adries* 

Okresný úrad Trnava 600,00 Mimoriadne výsledky žiakov 

Ministerstvo vnútra 3 000,00 požiarna ochrana* 

Spolu 383 252,48  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

31 994,41 31 537,61 98,57 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 31 994,41,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume  31 537,61 EUR, čo predstavuje  98,59 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 543,20 EUR, čo 

predstavuje 77,16  % plnenie. 

 

Kapitálový grant  na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 

 

Skutočný príjem bol 29 994,41 EUR 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Upravený rozpočet 

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

261 836,54 42 158,19 16,10 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 261 836,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

42 158,19 EUR, čo predstavuje  16,10 % plnenie.  

 

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 38 908,78 ( bežné výdavky ZŠ 

s MŠ vo výške 28 664,78 Eur, dopravné pre deti vo výške 244,00 Eur a kapitálové výdavky na 

vybudovanie kamerového systému vo výške 10 000,00 Eur), finančné prostriedky z FO  vo výške 

3 249,41 Eur).  

  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 

Bežné príjmy  

Upravený rozpočet 

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

41 200,00 39 414,57 95,66 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 41 200,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

39 414,57 EUR, čo predstavuje 95,66 % plnenie. Ide o príjem za nájom telocvične vo výške 902,50 

EUR, a poplatky od rodičov vo výške 4 634,00 Eur, príjem  za stravné vo výške 28 594,36 EUR 

a poplatky za predaj služieb vo výške 5 283,71 EUR. 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola   s materskou školou                39 414,57 EUR 

 

Kapitálové príjmy  

 

 

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 



                                                                      6 

Základná škola    s materskou školou                          0,00    EUR 

 

5. Príjmové finančné operácie:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 201 813,70 1 174 815,20 97,75 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 201 813,70 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 1 180 148,80  EUR, čo predstavuje 97,75 % čerpanie.  

 

1) Bežné výdavky  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

514 688,70 494 401,74 96,06 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 514 688,70 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume  494 401,74 EUR, čo predstavuje  96,06 % čerpanie. 

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 201 515,70 204 583,93 101,52 

 

Finančné a rozpočtové záležitosti 3 200,00 3 462,36 108,19 

Transakcie verejného dlhu 11 000,00 8 177,52 74,34 

Ochrana pred požiarmi 10 200,00 7 888,86 77,34 

Cestná doprava 12 900,00 7 630,04 59,15 

Cestovný ruch 5 649,00 5 001,50 88,54 

Nakladanie s odpadom 49 990,00 52 172,15 104,36 

Rozvoj obcí 95 803,00 91 779,99 95,80 

Verejné osvetlenie 25 000,00 16 596,20 66,38 

Bývanie a občianska vybavenosť  19 400,00 21 745,05 112,08 

Zdravotníctvo inde neklasifikované  7300,00 6 157,56 84,35 

Rekreačné a športové služby 18 600,00 18 758,03 100,85 

Kultúrne služby 21 250,00 19 544,90 91,97 

Vysielacie a vydavateľské služby 1 500,00 1 379,10 91,94 

Náboženské služby a iné 

spoločenské služby 

6 030,00 5 018,32 83,22 

Primárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou 

13 735,00 13 735,00 100,00 

Rodina a deti 2 660,00 2 988,00 112,30 

Staroba 4 500,00 4 220,86 93,79 

Sociálna pomoc občanom 4 456,00 3 562,37 79,95 
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Spolu 514 688,70 494 401,74 96,06 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 156 852,42  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 157 458,89  

EUR, čo je 100,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, 

pracovníkov verejnej zelene. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 60 742,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 57 704,79 EUR, 

čo je 94 99 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 245 470,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume  231 011,91 EUR, 

čo je 87,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  a ostatné tovary 

a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 40 623,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 40 048,63 EUR, 

čo predstavuje 98,58 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných  11 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 8 177,52 EUR, 

čo predstavuje 74,34 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Upravený rozpočet 

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

47 744,00 47 205,94 98,87 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 47 744,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume  47 205,94 EUR, čo predstavuje  98,87 % čerpanie.  

 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

výdavky verejnej správy 12 504,00 12 504,00 100,00  

Ochrana pred požiarmi 5 400,00 5 400,00 100,00 

Odpadové hospodárstvo 3 000,00 2 988,00 99,60 

Rozvoj bývania 840,00 840,00 100,00 

Rozvoj obcí 26 000,00 25 473,94 97,97 

spolu 47 744,00 47 205,94 98,87 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Vybudovanie kamerového systému –  
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Z rozpočtovaných  12 504,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12 504,00EUR, 

čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia  budovy pošty – strecha 

Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 25 473,94EUR, 

čo predstavuje 97,97 % čerpanie 

c) ochrana pred požiarmi – projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 5 400,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2018 v sume 5 400,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

c) odpadové hospodárstvo – projektová dokumentácia 

z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané 2 988,00 EUR, čo predstavuje  99,60 % 

plnenie. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

34 000,00 33 160,50 97,53 

 

Z rozpočtovaných 34 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2018 v sume 31 346,98  EUR, čo predstavuje  94,42 %. 

  

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou   

 

 Bežné výdavky  

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

536 820,00 575 294,16 107,17 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 536 820,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume      575 294,16  EUR, čo predstavuje  107,17 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola  s materskou školou                           575 294,16 EUR 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Upravený rozpočet  

na rok 2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

46 694,00 24 752,95 53,01 

 

Kapitálové výdavky boli použité na  zateplenie spojovacej chodby -  23 033,83 EUR a na 

zakúpenie  škrabky   na zemiaky do kuchyne  -  1 719,12 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 184 790 ,08 

z toho : bežné príjmy obce  1 145 375,51 

             bežné príjmy RO  39 414,57 

Bežné výdavky spolu 1 075 029,41 

z toho : bežné výdavky  obce  469 401,74 

             bežné výdavky  RO               580 627,67 

Bežný rozpočet 109 760,67 

Kapitálové  príjmy spolu 31 537,61 

z toho : kapitálové  príjmy obce  31 537,61 

             kapitálové  príjmy RO 0,00   

Kapitálové  výdavky spolu 71 958,89 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  47 205,94 

             kapitálové  výdavky  RO 24 752,95 

Kapitálový rozpočet  - 40 421,28 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 69 339,39 

Úprava /prebytku/ 
76 962,34 

    

Vylúčenie z prebytku  -63 864,15 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 49 235,07 

Príjmy z finančných operácií bez finančnej zábezpeky 44 371,46 

Výdavky z finančných operácií bez finančnej zábezpeky 33 160,50 

Rozdiel finančných operácií 11 210,96 
PRÍJMY SPOLU   1 260 699,15 

VÝDAVKY SPOLU 1 180 148,80 

Hospodárenie obce      88 173,30                        
Vylúčenie z prebytku 63 864,15         

Upravené hospodárenie obce 24 309,15 

 
 
 

Prebytok  rozpočtu v sume – 88 173,30 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o sumu  : 

 63 864,15 

a)   o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR   účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  23 988,00  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  23 000,00 EUR – prenesené 

kompetencie 

                            -     dopravné pre deti z obce Kuklov  v sume 988,00 EUR 
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b)  nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 7 719,20   EUR 

c) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  29 994,41 EUR a to na : 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci 

     d)   príjem za stravné prijaté vopred v MŠ s MŠ  -   2 162,54 EUR 

 

navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu         13 098,19  EUR  

 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume  11 210,96 EUR, navrhujeme /ponechať/  použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu EUR  11 210,96 

 
 

        

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný, opráv a údržby Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018      260 024,02 

     z toho    - RF 260 024,02 

                   - FO  

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
69 592,51    

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie  

                    

   

 0,00 

 

KZ k 31.12.2018 329 616,43 

      

 

              

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 2 485,53 

Prírastky - povinný prídel -    1    %                       1 772,85 

Úbytky   - závodné stravovanie                                            721,28 

               -                dovolenka                    3 300,00                  

KZ k 31.12.2018 237,10 



                                                                      11 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 6 656 795,50 6 703 617,83   

Neobežný majetok spolu 5 553 723,38 5 542 536,76 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4 962 768,23 4 951 581,61 

Dlhodobý finančný majetok 590 955,15 590 955,15 

Obežný majetok spolu 1 101 223,17 1 159 698,72 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 661 761,27 673 462,22 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  6 923,90 8 498,22 

Finančné účty  432 538,00 477 738,28 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 848,95 1 382,35 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 656 795,50 6 703 617,50 

Vlastné imanie  4 168 587,60 4 273 747,86 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  4 168 587,60 4 273 747,86 

Záväzky 919 446,30 906 506,33 

z toho :   
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Rezervy  1 900,00 1 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 38 908,78 53 982,41 

Dlhodobé záväzky 824 879,58  789 370,95 

Krátkodobé záväzky 53 757,94 61 252,97 

Bankové úvery a výpomoci 0,00  

Časové rozlíšenie 1 568 761,60 1 523 363,64 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku 
Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 641,75 641,75 0,00 

- zamestnancom 14 888,15 14 888,15 0,00 

- poisťovniam  8 592,29 8 592,29 0,00 

- daňovému úradu 2 671,01 2 671,01 0,00 

- štátnemu rozpočtu    53 982,41 53 982,41 0,00 

- iné záväzky 894,29 894,29 0,00 

- štátnym fondom 789 133,85 789 133,85 0,00 

- zo SF 237,10 237,10 0,00 

- ostatné záväzky 33 565,48 33 565,48 0,00 

- rezervy 1 900,00 1 900,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 906 506,33 906 506,33 0,00 

 

 
  Stav úverov k 31.12.2018  

 

Veriteľ 

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny 

za rok 2018 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok 2018 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 

splatnosti 

 

ŠFRB 
Výstavba 

byt. domu 
458 739,96 14 541,01 3 165,19 302 611,74  2038 

ŠFRB 
Výstavba 

byt. domu 
612 177,00 18 619,96 5 008,31 481 201,76 2042 

 
Obec uzatvorila v roku 2008 a 2012 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2038 a 20142, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
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verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné bežné príjmy obce  1 145 375,51 

- skutočné bežné príjmy RO       39 414,57 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1 184 790,08 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 783 813,50 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 783 813,50 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   783 813,50 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 783 813,50 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úverov ................ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 783 813,50 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:  1 184 790,08 

- skutočné bežné príjmy obce  1 145 375,51 

- skutočné bežné príjmy RO       39 414,57 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1 184 790,08 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 390 343,43 

- dotácie z MF SR 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 794 446,60 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 794 446,60 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007 33 160,50 

- 651003 8 177,52 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 41 338,02 

 

  

Obec neuzatvorila v r. 2018  žiadnu lízingovú zmluvu  
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

 

Obec nie  je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2018  o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub - bežné výdavky – cestovné, 

bežná údržba objektu 
15 700,00   15 700,00  0 

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky   1 221,73  1 221,73          0 

Stolný tenis – bežné výdavky -  cestovné    300,00     300,00          0 

FS Juránek – bežné výdavky – cestovné, 

údržbu krojov 
   5 500,00  5 500,00         0 

MS červeného kríža – bežné výdavky – 

posedenie pre darcov krvi, členská schôdza 
    714,33      714,33         0  

Atletický klub pri ZŠ s MŚ  - bežné výdavky 

cestovné 
2 900,00 2 900,00 0 

Rímskokatolícka farnosť – bežné výdavky, 

výlet pre deti 
2 700,00 2 700,00 0 

Spolu 29 036,06 29 036,06 0 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2018 

o dotáciách. 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
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poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

ZŠ s MŠ - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO  

 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ 197 908,89 197 908,89 100,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ  -  normatívne 368 386,00   345 386,00 23 000,00 

                - nenormatívne 9 975,00  8 987,00  988,00     

               -  hmotná núdza 261,20 261,20 0,00 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec nie je zriaďovateľom  príspevkových organizácií 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

okresný úrad 

Senica 
matrika       2 019,92 2 019,92            0,00 

okresný úrad 

Trnava 
školstvo,  normatívne 368 386,00   345 386,00 23 000,00 

okresný úrad 

Trnava 
školstvo , vzdelávacie poukazy 4 582,00  4 582,00      0,00 

okresný úrad 

Trnava 

školstvo, príspevok na výchovu a 

vzdelávanie 
2 859,00 2 859,00 0,00 

okresný úrad 

Trnava 
školstvo - učebnica prvouky 66,00 66,00 0,00 

ÚPSV a R stravné pre deti v HN 228,00 228,00        0,00 

okresný úrad 

Trnava 
dopravné pre deti 1 618,00 630,00 988,00 

okresný úrad 

Senica 
cestné komunikácie 71,97 71,97        0,00 
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okresný úrad 

Senica 
životné prostredie 155,04 155,04        0,00 

okresný úrad 

Senica 
voľby 576,37  576,37 0,00 

okresný úrad 

Senica 
hlásenie  pobytu   549,78     549,78 0,00 

okresný úrad 

Senica 
register adries 29,20 29,20 0,00 

okresný úrad 

Senica 
CO    229,95     229,95 0,00 

ÚPSV a R zamestnanosť 4 399,56 4 399,56 0,00 

ÚPSV a R rodinné prídavky   189,44     189,44 0,00 

Ministerstvo 

vnútra 
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 29 994,41 0,00 29 994,41 

Ministerstvo  

vnútra 
požiarna ochrana - vybavenie 3 000,00 3 000,00 0,00 

Okresný 

úrad Trnava 
mimoriadne výsledky žiakov 600,00 600,00 0,00 

Trnavský 

samosprávny  

kraj 

Podpora športových aktivít 500,00 500,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                 Predkladá:  

 

Bc. Mária  Fačkovcová                                                                Mgr. Anna Kratochvílová    

 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa 30.5.2019 

 

 

 

11. Návrh uznesenia: 
 

 

a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

b / Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
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použitie prebytku v sume   13 098,19, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.  

 

 

- Zostatok finančných operácií v sume 11 210,96  EUR € navrhujeme ponechať na tvorbu    

rezervného fondu. 

 

c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  2018. 

 



STANOVISKO K ZÚ  2018  -   O B C E   BORSKÝ SVÄTÝ JÚR 

 

 

1 

 

OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR 

 
Por.č.mat.: 27/2019/HK 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva                            Bod č.................... 

 

 

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu  obce Borský Svätý Jur  

za rok 2018 

 
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2018 pred jeho schválením 

v obecnom  zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods.1, písm. c), zákona SNR č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov záverečný účet obce vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia, vrátane výsledkov 

hospodárenia peňažných fondov. 

 

Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie ekonomických a 

finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných právnych noriem podľa zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2005 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA  ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

1. Súlad so všeobecnými záväznými predpismi – záverečný účet za rok 2018 je predložený na 

prerokovanie obecnému zastupiteľstvu  v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 6 mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka. 

 

2. Dodrţanie informačnej povinnosti zo strany obce – návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 

na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, v zákonom stanovenej lehote t.j. – najmenej 15 dní pred jeho 

schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

3. Dodrţanie povinnosti auditu zo strany obce – v zmysle § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o RP 

územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení je obec povinná dať si overiť 

účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 

ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1. 

 

4.  Metodická   správnosť   predloţeného  návrhu  záverečného  účtu   

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o RP územnej samosprávy. 

Obsahuje  povinné  náležitosti  podľa  § 16 ods. 5 cit.  zákona, a to:    

I. údaje o plnení rozpočtu v členení, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

II. bilanciu aktív a pasív, 

III. prehľad o stave a vývoji dlhu, 

IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

V. prehľad o poskytnutých dotáciách, v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a 

vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 

VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

VII. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 

 

1.  Rozpočet Obce na rok 2018 bol schválený uznesením OZ č. 51/2017, zo dňa 1312.2017. Finančné 

hospodárenie obce v roku 2013 sa riadilo  aj 3 zmenami  rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z.),  ktoré boli 
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schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva, tak ako je uvádzané na str. 2  záverečného účtu 

k 31.12.2018 (ďalej len „ZU“). 

 

2. Úpravy rozpočtu -  zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia upravuje zákon č. 583/2004 v ust. § 14. 

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený niekoľkými úpravami a rozpočtovými opatreniami a to:  

- 0 úprav rozpočtu v kompetencii starostu obce – presunom medzi rozpočtovými položkami; 

- 3 úpravy rozpočtu na základe uznesení č. 95,111,16/2018, uvádzané v záverečnom účte str. 2. 

 

Obec pri zostavovaní záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o RP úz. samosprávy a po 

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 

16 ods. 2 obec časť finančne usporiadala hospodárenie vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám, 

ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018  - ÚDAJE PODĽA FIN 1-12 K 31.12.2018 ZA OBEC A 

VŠETKY RO         

1. BEŢNÝ ROZPOČET =  PREBYTKOVÝ  + 109 760,67 €  

 
Bežné príjmy a výdavky a následne aj celkové príjmy a výdavky sú v stanovisku uvádzané spolu za obec aj 

rozpočtové organizácie vrátane mimorozpočtových príjmov na základe skutočných príjmov a výdavkov 

uvádzaných vo výkaze FIN 1-12 všetkých subjektov.  

 

Príjmová časť beţného rozpočtu obce a RO bola naplnená podľa skutočnosti k 31.12.2018 v čiastke 

1 184 790,08  €, za obec aj RO, čo oproti  r.  2017  predstavuje nárast príjmov o 38 094 eura. Z uvedenej 

čiastky príjmy obce tvoria čiastku 1 145 375,51 €, príjmy RO 39 414,57 €. 

 

Bežný Rozpočet 
Skutočnosť k 

31.12.2016 

Skutočnosť 

2017 

Schválený  

2018 

Skutočnosť 

2018 

(+/-) 

k. r. 2017 

(+/-) k schv. 

2018 

príjmy obec 1 035 681,11 1 109 362,47 1 051 980,00 1 145 375,51 36 013 93 395,51 

príjmy RO 39 436,93 37 333,82 41 200,00 39 414,57 2 081 -1 785,43 

Príjmy spolu  1 075 118,04 1 146 696,29 1 093 180,00 1 184 790,08 38 094 91 610,08 

výdavky obec 487 880,81 469 129,98 500 499,00 494 401,74 25 272 -6 097,26 

výdavky RO 537 911,15 521 055,75 536 820,00 580 627,67 59 572 43 807,67 

Výdavky spolu s MR/RO 1 025 791,96 990 185,73 1 037 319,00 1 075 029,41 84 844 37 710,41 

Bežný rozpočet (výsl. hospod. 

– prebytok s MR) 
49 326,08 156 510,56 55 861,00 109 760,67     

 
Vlastné príjmy : tvoria čiastku 755 0321,08 €, z toho  bol nárast príjmov o 28 922,09  € viac ako v r. 2017 a 

tieto ovplyvnili predovšetkým: 

Daňové príjmy:  628 678,36 €, vyššie daňové príjmy o + 41 629,34 €;  z toho najviac dane z príjmov FO; 

Nedaňové príjmy:  126 383,72 €;  pokles  o  - 12 707,25 € ako bolo v r. 2017, čo bolo spôsobené nižším 

výberom daní  z príjmu vlastníctva o cca 5 tis. eur, a administratívnych poplatkov cca 4 958,76 ;  ZÚ uvádza 

iné údaje na str. 3 v časti b) nedaňové príjmy spolu a to sumu 66 666,64 eur, čo je len suma z príjmov 

vlastníctva, ale ostatné nedaňové príjmy tam nie sú zahrnuté. Taktiež nesprávny údaj na strane 4 písm. a) iné 

nedaňové príjmy so sumou 390 343,43 eur, čo je suma za bežné granty. 

Odporúčanie: upraviť ZÚ v súlade s výkazmi FIN 1-12 

 

Členenie podľa EK (v  € a vrátane RO)  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 

nárast -  

pokles  

k r. 2017 

Podiel na  celk.   

príjmoch (v %) 

Beţné príjmy:  1 035 681,11 1 109 365,47 1 145 375,51 36 010,04 91,01 

Vlastné príjmy - v tom: 683 601,08 726 109,99 755 032,08 28 922,09 60,00 

100 Daňové príjmy : 554 202,99 587 019,02 628 648,36 41 629,34 49,95 

110 (111 podiel na dani FO)  441 794,46 469 678,32 507 374,55 37 696,23 40,32 

120 - dane z majetku - miestne dane 66 695,58 67 640,82 72 459,50 4 818,68 5,76 
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130 - dane za tovary a služby 45 712,95 49 699,88 48 814,31 -885,57 3,88 

160 sankcie uložené v daň.konaní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200  Nedaňové príjmy: 129 398,09 139 090,97 126 383,72 -12 707,25 10,04 

210 - Príjmy z podn. a vlastníctva 97 979,52 104 669,78 99 666,64 -5 003,14 7,92 

220 - admin. iné pol.  24 370,48 30382,18 25 423,42 -4 958,76 2,02 

233 -  z toho kapitl.príjmy: 8 054,06 3 199,80 1 543,20 -1 656,60 0,12 

240 - úroky z úverov tuz.pôžičiek 420,27 34,35 17,05 -17,30 0,00 

290 - ostatné príjmy príjmy (RO) 6 627,82 4 004,66 1 276,61 -2 728,05 0,10 

Príjmy rozpočtových org. Spolu 39 436,93 37 333,82 39 414,57 2 080,75 3,13 

 
 Bežné granty a transfery - príjmové:  3390 343,43 €, boli vyššie  o +  7 087,95 € ako v r. 2017; z toho 

najviac išlo na školstvo  368 386  eur.  Granty a transfery spolu s kapitálovými tvorili sumu 42 337,84 €. 

Ostatné prijaté granty a transfery detailne uvádza záverečný účet na str. 4. 

 

Členenie podľa EK (v  € a vrátane RO)  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 

nárast -  

pokles  

k r. 2017 

Podiel na  

celk.   

príjmoch (v 

%) 

300 GRANDY  A TRANSFERY  spolu (zo ŠR) 364 080,03 393 255,48 420 337,84 27 082,36 33,40 

310 GRANDY  A TRANSFERY - bežné(zo ŠR) 352 080,03 383 255,48 390 343,43 7 087,95 31,02 

311 - bežné granty - príspevky od sponzorov a darcov 

na rozvoj kultúry, živ.prostr.,zdrav.školstvo; 
0,00 383 255,48 390 343,43 7 087,95 31,02 

312 - bežné transfery v rámci VS na prenesený výkon 

št. správy 
352 080,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

320 - kapitálové granty tuzemské 12 000,00 10 000,00 29 994,41 19 994,41 2,38 

 

Beţné výdavky obce podľa skutočnosti uvádzaných vo FIN 1-12  k 31.12.2018 a Poznámok k účtovnej 

závierke za r. 2018  obec + RO  = 1 184 790,08   €. Výdavky obce boli 494 401,74 eur  n(v ZÚ nesprávny 

údaj bežných výdavkov obce v tabuľke na str. 9) a výdavky  RO boli 580 627,67 €.  

Celkovo výdavky ovplyvnili  v porovnaní s rokom 2018 najmä: 

- Mzdy a platy +  8 985,15€;  

- tovary a služby nižšie o + 12 219,47  €; 

- transfery +  1 622,05 €; 

 

V rámci ekonomickej klasifikácie  je najväčšou položkou -  tovary a služby zaokrúhlene 218 tis. eur, 

následne mzdy, platy a odvody v sume cca 198 tis. eur. Ostatné položky a ich presné čerpanie je  rozpísané 

v priloženej tabuľke: 

Rozpočet výdavkov obce podľa ekonomickej klasifikácie         

Výdavky- ZÚ 2018 - obec  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 
nárast/pokles k r. 

2017 

Výdavky - beţné: 487 880,81 469 129,98 494 401,74 25 271,76 

610 Mzdy, platy, ostatné výr. 125 043,91 148 473,74 157 458,89 8 985,15 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 46 017,13 53 391,75 57 704,79 4 313,04 

630 Tovary a služby 283 273,68 218 792,44 231 011,91 12 219,47 

640 Bežné transfery (v rámci RO a rozp.org.) 23 809,80 38 426,58 40 048,63 1 622,05 

650 Splácanie úrokov a pôžičiek 9 736,29 10 045,47 8 177,52 -1 867,95 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 77 645,61 82 706,42 47 205,94 -35 500,48 

Spolu výdavky (beţné + kapitálové) 565 526,42 551 836,40 541 607,68 -10 228,72 

 

Z výdavkov obce  z hľadiska funkčnej klasifikácie bola najvyššia položka výdavkov na verejnú správu obce 

v čiastke 204 583,93  eur, ďalšie väčšie výdavky boli vynaložené na rozvoj obce 912 779,99  €, na 

nakladanie s odpadom  52 172,15  €...; ostatné nárasty a poklesy takto členených výdavkov uvádza priložená 

tabuľka. 
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Odporúčanie:  Doplniť členenie výdavkov podľa FK o  kódy. 

 

Rozpočet obce podľa funkčnej  klasifikácie - Výdavky 2018 

Výdavky obec: R 2017 
Skut. 

2017 

Sch. R. 

2018 

Skutoč. 

2018 
(+/-) k r. 2017 

(+/-) k sch.r 

2018 

Beţné výdavky:             

01.1.1 Výdavky verejnej správy 271 436 266 697 189 429 204 583,93 -62 113 15 155 

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 3 000 3 000 3 000 3 462,36 462 462 

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 12 000 10 000 11 000 8 177,52 -1 822 -2 822 

03.2 Ochrana pred požiarmi 11 024 6 440 7 200 7 888,86 1 449 689 

04.5.1 Cestná doprava 36 213 4 860 15 900 7 630,04 2 770 -8 270 

04.7.3 Cestovný ruch  3 437 2 900 3 230 5 001,50 2 102 1 772 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 49 600 49 000 49 000 52 172,15 3 172 3 172 

06.2.0 Rozvoj obcí 9 700 16 900 103 100 91 779,99 74 880 -11 320 

06.4.0 Verejné osvetlenie 18 000 22 000 25 000 16 596,20 -5 404 -8 404 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde 

neklasifikované 
27 595 25 400 20 400 21 745,00 -3 655 1 345 

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované  10 485 7 000 7 300 6 157,56 -842 -1 142 

08.1.0 Športové služby 12 080 14 464 12 150 18 758,03 4 294 6 608 

08.2.0 Kultúra 23 167 23 200 27 850 19 544,90 -3 655 -8 305 

08.2.0.5 500 100 400 0,00 -100 -400 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 
1 000 4 500 1 500 1 379,10 -3 121 -121 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 
1 973 1 970 6 030 5 018,32 3 048 -1 012 

09.1.1.1  Predškolská výchova s bežnou 

starostlivosťou 
0 0 0 13 735,00 13 735 13 735 

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou  
7 900 9 940 7 900   -9 940 -7 900 

10.2.0 Staroba 4 500 4 500 4 500 4 220,86 -279 -279 

10.4.0. Rodina a deti 2 440 2 500 2 660 2 988,00 488 328 

Sociálna pomoc občanom     4 500 3 562,86 3 563 -937 

Bežné výdavky spolu: 506 051 475 371 502 049 494 402 19 031 -7 647 

 

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV -  SCHODKOVÝ: - 40 421,28 €, vykrytý  

prebytkom z bežného rozpočtu. 
                            

Kapitálový Rozpočet 
Skutočnosť k 

31.12.2016 

Skutočnosť 

2017 

Schválený  

2018 

Skutočnosť 

2018 

nárast/pokles 

k sk. r. 2017 

nárast/pokles 

k schv. 2018 

príjmy obec 20 054,06 13 199,80 2 000,00 31 537,61 18 338 29 538 

príjmy RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

výdavky obec 77 645,61 82 706,42 199 352,00 47 205,94 -35 500 -152 146 

výdavky RO 7 159,00 0,00 23 660,00 24 752,95 24 753 1 093 

Spolu príjmy 20 054,06 13 199,80 2 000,00 31 537,61 
  

Spolu výdavky 84 804,61 82 706,42 223 012,00 71 958,89     

Kapit. rozpočet (výsledok 

hospod. – schodok) 
-64 750,55 -69 506,62 -221 012,00 -40 421,28     

 

Kapitálové príjmy predstavujú spolu čiastku 31 537,61 €, čo je nárast  o 18 338  eur k r. 2017 a boli 

tvorené: 
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- z predaja pozemkov v sume 1 543,20 € 

- a v rámci kapitálových grantov to bola sumu 29 994,41 € ; 

 

Kapitálové výdavky boli v čiastke 47 205,94 €, z čo najvyššia suma 25 473,94 € bola určená na rozvoj 

obci. Ostatné použitie kapitálových výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka na str. 7 ZÚ, 

kde je aj detailne rozpísaná každá položka kapitálového výdavku. 

 

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:  = PREBYTOK + 5 475,24 € - obec tvorí rezervný fond z bežného 

a kapitálového rozpočtu. 

-Výsledok rozpočtového hospodárenia sa  vyčísli ako kladný, resp. záporný rozdiel medzi príjmami 

rozpočtu a výdavkami rozpočtu, zistený  podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona c. 583/2004 Z. z.   

- Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sa z prebytku vylučujú – nevyčerpané účelovo poskytnuté 

prostriedky v predchádzajúcom roku, ale na základe osobitného predpisu: 

- Hospodársky výsledok bol upravený o  vylúčenie  nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v celkovej 

sume 63 864,15 €. 

- Podľa § 15 ods. 1 alebo § 16 ods. 6,8 zákona č. 583/2004 Z.z. – spôsob financovania v prípade 

prebytku/schodku rozpočtu podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zastupiteľstvo pristupuje pri 

prerokúvaní záverečného účtu. 

- Záverečný účet uvádza rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami po odpočítaní 

nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR – teda upravený prebytok B+K rozpočtu sumu 49 235,98 € čo zo 

ZÚ nie je jasné ako táto suma vznikla; 

- Na základe sčítania údajov z FIN 1-12 za obec a RO rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami 

a výdavkami   =  5 475,24 € (t.j. 69 339,39 – 63 864,39 = 5 475,15).. 

- Suma 76 965,34 € nie je rozdielom podľa zákona 583/2004 § 10 ods. 3 písm. a) a b) nakoľko zákon 

uvádza: „ods. 3) Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na  

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“), 

c) finančné operácie“; 

Záverečný účet taktiež  neuvádza, čo je suma 76 962,34  € a čo predstavuje úprava prebytku, 

pričom vylúčenie prebytku v sume – 63 864,15 je suma nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 

uvádzaných na str. 9 a 10. 

Odporúčanie kontroly: upraviť výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu a jeho 

výsledok.  

 

Rozpočet celkom  (B+K) 
Skutočnosť k 

31.12.2016 

Skutočnosť 

2017 

Schválený  

2018 

Skutočnosť 

2018 

nárast/pokles 

k sk. r. 2017 

nárast/pokles 

k schv. 2018 

príjmy 1 095 172,10 1 159 896,09 1 095 180,00 1 216 327,69 56 432 121 147,69 

výdavky 1 110 596,57 1 072 892,15 1 260 331,00 1 146 988,30 74 096 -113 342,70 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (+/-) -15 424,47 87 003,94 -165 151,00 69 339,39     

Nevyčerpané  prostriedky zo ŠR   -46 627,98 -46 626,98 -63 864,15     

Upravený VH bežného a kapit. 

Rozpočtu bez mimorozpočtových a 

nevyčerpaných zdrojov (+/-) 

-36 735,52 41 089,38 -46 626,98 5 475,24     

 

 

4.  FINANČNÉ OPERÁCIE – PREBYTOK + 11 210,96 €. 

 
Podľa zákona č. 583/2004  o RP územnej samosprávy, § 10 ods. 6) – „Súčasťou rozpočtu obce sú aj 

finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce. Finančné operácie  

nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce...“ 

Podľa § 15 cit. zákona, ods. 2) – „O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“ Prebytok 

finančných operácií v čiastke  11 210,96 € bude predmetom rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 
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Finančné operácie 
Skutočnosť k 

31.12.2016 

Skutočnosť 

2017 

Schválený  

2018 

Skutočnosť 

2018 

nárast/pokles 

k sk. r. 2017 

nárast/pokles 

k schv. 2018 

príjmy obce 90 747,01 52 459,32 261 836,54 42 158,19 -10 301 -219 678,35 

príjmy RO   2 926,69 0,00 2 213,27 -713 2 213,27 

výdavky obce 40 426,25 32 101,98 34 000,00 33 160,50 1 059 -839,50 

výdavky RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Príjmy FO spolu 90 747,01 55 386,01 261 836,54 44 371,46 -11 015 -217 465,08 

Výdavky FO spolu 40 426,25 32 101,98 34 000,00 33 160,50 1 059 -839,50 

Finančné operácie spolu (+/-): 50 320,76 23 284,03 227 836,54 11 210,96     

 

 

Obec nepostupovala v zmysle  zákona č. 583/2004 v znp podľa: 

- § 4 ods. 4) Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a 

výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,4) ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, 

ktorých je zakladateľom.  

- § 13 ods. 1) „ Do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrňujú len tie 

príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na 

zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v 

rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu 

obce alebo účtu vyššieho územného celku. 

 

5. ROZPOČET   CELKOM   (BEŢNÝ + KAPITÁLOVÝ + FINANČNÉ OPERÁCIE) =  + 16 686,20  €:  

Po zohľadnení finančných operácií + 11 210,96 €,  ostalo obci prebytok disponibilných zdrojov 

k 31.12.2018 v hodnote    16 686,20 €,  čo predstavuje prebytok bežného rozpočtu + 109 760,67 , schodok 

kapitálového rozpočtu  + 40 421,28 €, prebytok finančných operácií +11 210,96 € aj s RO,  a  po odrátaní 

nevyčerpaných  prostriedkov zo ŠR – 63 864,15 €.  

ZÚ uvádza v tab. na str. 9 Hospodárenie obce v sume 88 173,15 €, čo zodpovedá napočítaniu súm 76 962,34 

+ 11 120,96 €, avšak suma 76 962,34 eur nezodpovedá vylúčeniu financií zo ŠR, ktoré sú v sume 63 864,15 

€.   

Obec z dôvodu prebytkového rozpočtu vytvára  rezervný fond: 

- z prebytku hospodárenia beţného a kapitálového rozpočtu ..........    5 475,24 € a 

- zostatok finančných operácií k 31.12.2018  v sume .........................  11 210,96 €,  

- spolu pre rezervný fond .....................................................................  16 686,20 € 

ktorý na základe zákona č. 583/2004 Z.z. § 15 ods. 1.  Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať 

peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä podľa písm. c) zostatky peňažných fondov z 

predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov 

nepoužitých návratných zdrojov financovania, pričom OZ rozhoduje o tvorbe a  pouţití zostatku  

finančných operácií. 

 
Odporúčanie kontroly:  upraviť ZÚ v zmysle výkazov FIN 1-12.  

 

Stav  prostriedkov rezervného a sociálneho fondu (v€) : 

RF: Stav k 31.12.2014  ................................................     342 295,- 

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

       Stav k 31.12.2016  ................................................     299 460,62  

       Stav k 31.12.2017  ................................................     260 024,02  

       Stav k 31.12.2018  ................................................     329 616,43 

 

SF: Stav k 31.12.2014  ................................................          1 099,- 

       Stav k 31.12.2015  ................................................             317,79 

       Stav k 31.12.2016  ................................................           1 405,54    
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       Stav k 31.12.2017  ................................................           2 485,53    

       Stav k 31.12.2018  ................................................              237,10    

 
 

II. BILANCIU AKTÍV A PASÍV 

 

Zostatková hodnota majetku na strane aktív  a pasív je 6 703 617,83 € (netto), pričom celkový 

majetok vzrástol o + 46 822,33 €, z čoho na jeho navýšení ma najväčší podiel  dlhodobý hmotný majetok. 

Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 je vo svojich zostatkových hodnotách a finančných 

objemoch  vyrovnaná. 
 

PEŇAŢNÉ FONDY  (v €) 

Zostatok finančných účtov obce k 31.12.2018 bol (v €): 

Pokladňa                                              5 706,76 

Ceniny                                                 2 452,76 

Bankové účty                             469 579,52 

Spolu ......................................   477 738,28 

 

Stav pohľadávok : 

Negatívne možno hodnotiť vývoj pohľadávok v roku 2018 v porovnaní s r. 2017 a to najmä vývoj 

nedaňových ktoré ako vyplýva z tabuľky  vzrástli o 2 056,88  €. Pokles možno zaznamenať 

v daňových pohľadávkach a o – 1 255,32, čo však celkové pohľadávky i tak navýšilo o + 1 574,32 

€.    

 

Vývoj pohľadávok: k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 (+/-) k r. 2017 

Krátkodobé pohľadávky   9 563,77 11 887,99 6 923,90 8 498,22 1 574,32 

Z toho najmä:           

Pohľadávky nedaňových príjmov 4 915,38 6 856,01 2 179,98 4 236,86 2 056,88 

Pohľadávky z daňových príjmov   2 059,07 3 868,38 4 719,77 3 464,45 -1 255,32 

Iné pohľadávky 2 589,32 1 163,60 24,15 796,91 772,76 

 
            

Odporúčanie: Zamedziť zvyšovaniu daňových pohľadávok a  naďalej a priebežne sledovať vývoj 

pohľadávok a  zabezpečiť ich účinnejšie vymáhanie aj  exekučne. 

   
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU, 

 

Obec v r. 2008 a 2012  uzatvorila zmluvu o úvere v sume  458 739,96 a 612 177,00 €  za účelom 

financovania výstavby obecných bytoviek.    

Obec doteraz využíva zdroje financovania úverov zo ŠFRB: 

    Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka istiny 

Ročná 

splátka 

úrokov 
Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2018 Veriteľ Účel za rok 2018 za rok 2018 

        

ŠFRB spolu oba   1 070 916,96 33 160,97 8 173,50 783 813,50 

 

Podľa ustanovení § 17 ods. 8 zákona o RP územnej samosprávy sa do celkovej výšky dlhu nezapočítavajú 

záväzky a pôžičky zo ŠFRB.  
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Stav záväzkov k 31.12.2018 (údaje Poznámky k ZÚ 2018): 

  

Záväzky 
Výška v €  Výška v €  Výška v €  Výška v €  

 

nárast/pokles: 

k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 k r. 2017 

Krátkodobé záväzky spolu 

z toho: 
47 933,00 51 256,31 53 757,94 61 252,97 7 495,03 

Záväzky v lehote splatnosti 47 933,00 51 256,31 53 757,94 61 252,97 7 495,03 

z toho: Záväzky v leh. do 1 r. 

splatnosti  
47 933,00 51 256,31 53 757,94 61 252,97 7 495,03 

Dlhodobé záväzky spolu 

z toho 
888 733,50 858 467,21 824 879,52 789 370,95 -35 508,57 

Záväzky v lehote splatnosti 888 733,50 858 467,21 824 879,52 789 370,95 -35 508,57 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu  936 666,50 909 723,52 878 637,46 850 623,92 -28 013,54 

 

Ako z prehľadu záväzkov v tabuľke vyplýva, klesajúcu tendenciu majú záväzky dlhodobé (ŠFRB 

pokles o – 35 508,57 €). Naopak tak ako v r. 2017 i rok 2018 má vzrastajúcu tendenciu  

v krátkodobých záväzkoch, ktoré sú v celkovom objeme 61 252,97 €, pričom sú vyššie o 7 495,03 

eur ako tomu bolo na konci roka 2017.  
 

 

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ICH PÔSOBNOSTI 

          Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH, V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV podľa § 7 

ods. 4 a § 8 ods. 5  zák. č. 583/2001 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a 

vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom. 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v celkovej výške 29 036,06 € , čo je cca o 4 tis. viac ako tomu bolo 

v roku 2017 kedy bolo poskytnutých 25 271,66 € na dotácie. Všetky boli aj všetky použité, pričom najvyššia 

dotácia bola pridelená FK telovýchovná jednota v sume a FS Juránek. Presné vyčíslenie jednotlivých 

prídelov dotácií je uvedený na str. 14 ZÚ. 

 

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI   - Záverečný účet neuvádza, či 

obec podniká  na základe živnostenského oprávnenia.  

 

VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU. 

 

V súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona c. 583/2004 Z. z. je súčasťou návrhu záverečného úctu hodnotenie 

programov rozpočtu. V zmysle ustanovení  § 12 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z.z. o RP. “.....obce  počas roka   

monitorujú a hodnotia  plnenie  programov obce.“  - obec upustila od zostavovania celkového 

programového rozpočtu,  takéto hodnotenie  nie je už predmetom skúmania a porovnávania.  

 
Záver 
V súlade s  § 16 ods. 10 písm. a)  zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.  

odporúčam obecnému zastupiteľstvu  prerokovať návrh  záverečného účtu obce a uzatvoriť  jedným z 

týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

Ods. 11) Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho 

územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. 
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Kontrola odporúča: 

- Upraviť ZÚ v súlade s finančnými výkazmi, odstrániť chybné sumy z r. 2017, sčítacie chyby; 

- Dodržiavať a upraviť formálne náležitosti v zmysle zákonov a uvádzať výdavky v zmysle 

vyhlášky Štatistického úradu o funkčnej klasifikácií s jej skutočnými názvami a kódmi 

- Zamedziť zvyšovaniu daňových pohľadávok a  naďalej a priebežne sledovať vývoj 

pohľadávok a  zabezpečiť ich účinnejšie vymáhanie aj  exekučne. 

- Uvádzať či obec podniká, alebo nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
 

 

Borský Svätý Jur, 19.6.2019 

                                                                                   Mgr. Iveta Balejčiková 

hlavná kontrolórka obce 



 

 

N Á V R H 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

zriadených obcou Borský Svätý Jur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa: 07. 06. 2019  

Návrh VZN zvesený dňa:  

VZN vyvesené dňa:  

VZN zvesené dňa:  

Účinnosť nadobúda: 01. 09. 2019 

  



Obec Borský Svätý Jur v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe s školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur  

č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur  

č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

zriadených obcou Borský Svätý Jur. 

 

Čl. 4 Školská jedáleň sa vypúšťa a nahrádza sa textom: 

 

Čl. 4 

Školská jedáleň 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom školy za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré dotuje štát vo výške 1,20 €  za nákup potravín pre deti predškolského 

veku v materskej škole a pre žiakov základnej školy. Čiastku, ktorá presahuje uvedenú 

sumu, uhrádza zákonný zástupca žiaka podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na finančné pásmo. Vekové kategórie  detí a žiakov školy  sú uvedené 

v priloženej tabuľke. 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy a školských zariadení 

a iným fyzickým osobám v prípade, ak to umožňuje kapacita jedálne. K výške úhrady 

za stravu sa pripočíta celá výška režijných nákladov školskej jedálne v prepočte na 

jedno vyrobené jedlo. 

 

3. V prípade všetkých kategórií stravníkov sa výška úhrady za stravu pohybuje v úrovni 

3. finančného pásma. 

 

4. Podmienky úhrady príspevku: 

príspevok na nákup potravín, ktorý presahuje dotáciu štátom 1,20€, a čiastku – 

príspevok na režijné náklady (0,25€) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka  bezhotovostnou platbou na potravinový účet školy. 

 

5. Metodika organizácie stravovania (prihlasovanie, odhlasovanie zo stravy) a spôsob 

úhrady príspevkov rodičov budú uverejnené v internej smernici ZŠ s MŠ Borský Svätý 

Jur. 

 

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou 

Borský Svätý Jur v čase ich účasti na vyučovacom procese v škole alebo v školskom zariadení 

sa určuje nasledovne: 

 

Materská 

škola 
Desiata Obed Olovrant 

Dotácia 

od štátu 

Réžia-

príspevok 

rodiča 

Príspevok rodiča 

2 – 5 rokov 0,38 0,90 0,26 
bez 

dotácie 
0,25 1,79 - spolu 

Stravníci 

5 – 6 rokov 
0,38 0,90  0,26 1,20 0,25 0,59 - spolu 



 

 

Základná škola Obed 
Dotácia 

od štátu 

Réžia – 

príspevok  

rodiča  

Príspevok rodiča  

Stravníci od 6 – 11 rokov 1,21 1,20 0,25 0,26 - spolu 

Stravníci od 11 – 15 rokov 1,30 1,20 0,25 0,35 - spolu 

 

 

Dospelí stravníci Obed Spolu 

 
Nákup 

potravín 
Réžia  

Zamestnanci ZŠ s MŠ 1,41 1,76 3,17 

Stravníci - iné fyzické osoby 1,41 1,76 3,17 

 

 

Čl. 5 Kontrolná činnosť zostáva nezmenený. 

 

Čl. 6  Záverečné ustanovenia sa dopĺňa: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 nadobúda účinnosť 01.09.2019. 

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Borskom 

Svätom Jure dňa .............................., schválené uznesením č. ............................ 

 

 

 

 

Borský Svätý Jur, 07.06.2019 

 

 

 

 

Mgr. Anna Kratochvílová 

           starostka obce 



RVC senica s.r.o., M.Nexpora925/g,905 01 senica,licencia SKAU i.302
obchodn6 spolodnost'j e zapisanSv obchodnom registri Okresndho sfdu Trnava.

odd. Sro, vloZka E.: 14727lT

Sprfv il nezfvisl6ho audftora

z auditu ridtovnej zfxierky k 31.l2.20lg

pre Sta tutilrny org:in a obecn6 zastupitel,stvo

OBCE

BORSKf SVAT'f JUR

MAJ 2OI9



Sprdva nezfvisl6ho audftora

pre Statutfrny orgfn a obecn6 zastupitel'stvo obce

BORSKY

Sprdva z auditu riitovnej zinierky

N6zor

SVAT.f JUR

Uskutodnili sme audit ridtovnej zilierky obce Borsk;f Svrity Jur (dalej aj ,,obec"), ktor6 obsahuje
sfvahu k31. decembru 2018, vykaz ziskov astrdt za rok kondiaci sa kuveden6mu dritumu,
apozndmky, ktor6 obsahujf srihrn vitznamnych irdtovnlichz6sad, a irdtovnych met6d.

Podl'a n65ho n6zotu, priloZen6 ridtovn6 ziwrerka poskytuje pravdivy a vemy obraz finandnej
siturlcie obce Borsky Svrit;i Jur k 31. decembru2018 a vysledku jej hospodarenia zarokkondiacl
sa k uveden6mu d6tumu podfa zitkona (,. 431/2002 Z.z. o ridtovnictve v zneni neskorSich
predpisov (d alej len ,,zitkon o fdtovnictve").

Z{kladpre ndzor
Audit sme vykonali podl'a medzin6rodnych auditorskych Standardov (Intemational Standards on
Auditing, ISA). NaSa zodpovednosf podl'a tychto Standardov je uveden6 v odseku Zodpovednost'
auditora za audit ridtovnej zixierky. Od obce Borsky Sviitlf Jur sme neziivislf podl'a ustanoveni
zftkona (,. 42312015 o5tatutiirnom audite aozmene a doplneni zfkona d. 43112002 Z. z. o
fdtovnictve v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zirkon o Statut6rnom audite") tykajricich sa
etiky, vrifiane Etick6ho k6dexu auditora, relevantnych pre n65 audit ridtovnej zilierky u rpltrili .*"
aj ostatn6 poZiadavky tyichto ustanoveni tykajircich sa etiky. Sme presveddeni, Ze audftorsk6
d6kazy, ktor6 sme ziskali, poskyujri dostatodny a vhodny zikladpre n6s n6zor.

Zodpovednost' Statutdrneho orgiinu za ridtovnri z6vierku
Statut6rny org6n je zodpovedny za zostavenie tejto ridtovnej z6vierky tak, aby poskytovala
pravdivlf averny obraz podl'a zirkona o ridtovnfctve aza tie intern6 kontroly, ktor6 povaZuje za
potrebn6 na zostavenie ridtovnej zfivierky, ktor6 neobsahuje vyznamne nespr6vnosti, di ut
v d6sledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani ridtovnq zhvierkyje Statut6rny orgdn zodpovedny zazhodnotenie schopnosti obce
Borsky Svtity Jur nepretrZite pokradovat' vo svojej dinnosti, za opisatie skutodnosti tlfkajricich sa
nepretrLitdho pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za pouLitie predpokladu nepretrZiteho
pokradovania v dinnosti v ridtovnictve.

Statut6rny orghnje d'alej zodpovedny za d,odrhiavanie povinnosti podlia zSkona d. 58312004 Z.z.
o rozpodtovych pravidl6ch rizemnej samospr6vy a o zmene a doplneni niektorych zSkonov
v platnom zneni (dalej len,,z6kon o rozpodtovych pravidltrch").

Zodpovednost' auditora za audit irdtovnej zdvierk)'
Na5ou zodpovednost'ou je ziskaf primeran6 uistenie, di ridtovnri zirvierka ako celok neobsahuje
vyznamnf, nespr6vnosti, di uZ. v d6sledku podvodu alebo chyby, avydat' spr6vu auditora, vrdtane
nf"zoru, Primeran6 uistenie je uistenie vysokdho stupia, ale nie je z6rukou toho, Ze audit vykonany
podl'a medzinarodnych auditorskych Standardov vZdy odhali vyznamn6 nespr6vnosti, ak takd
existujri. Nespr6vnosti m6Zu vzniknrit'v d6sledkupodvodu alebo chyby aza vyznarnnd sa
pova1uji vtedy, ak by sa dalo oddvodnene odakiivat', Ze jednotlivo alebo v srihrne by mohli
ovplyvnit'ekonomick6 rozhodnutiapouLivalel'ov, uskutodnend nazdkladetejto ridtovnej zdvierky.



Sridast'ou auditu je aj overenie dodrZiavania povinnosti obce Borsky Sviity Jur podl'a poZiadaviek
zitkona o rozpodtoqfch pravidlSch av rozsahu, v ktorom zhkon o rozpodtovych-pravidi6ch uklad6
auditorovi toto overenie vykonat'.

V r5mci auditu uskutodnen6ho podl'a medzin6rodnych auditorskych Standardov, podas cel6ho
auditu uplatiujeme odborny risudok azachovSvame profesionSlny skepticizmus. okrem toho:o Identifikujeme aposudzujeme izik6 vyznamnej nesprrivnosti ridtovnej z1vierky, di uL v

ddsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskuto8irr3"-" auditorskd postupyreagujrice
na tieto tizik| a ziskavame auditorske ddkazy, ktor6 sri dostatodn6 a vhodn6 na post ynutie
zitkladu pre nii5 nfnor. Riziko neodhaleniavyznamnej nespr6vnosti v dosledku podvodu je
vySSie ako toto rizrko v ddsledku chyby, pretole podvod mdLe zahfiat' ta.lnri donoau,
falSovanie, rimyselnd vynechanie, nepravdivd vyhliisenie alebo obidenie internej kontroly.

' Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli navrhnrit,
auditorsk6 postupy vhodnd za danych okolnosti, ale nie za .udelom 

vyjadrenia n1zoru na
efektivnost'internych kontrol obce Borsky Svritlf Jur.

o Hodnotfme vhodnosf pouZitych ridtovnych zdsad, a ridtovnych met6d a primeranost,
fdtovnych odhadov a uvedenie s nimi srivisiacich inform6cii, uskutodnend Statut6mvm
org6nom.

o Robime zdvet o tom, di Statut6my org6n vhodne v ridtovnictve pouZfva predpoklad
nepre1.rLitdho pokradovania v dinnosti a na zftklade ziskanych auditorskych d6kazov zitver
o tom' di existuje vyznamn|neistota v srivislosti s udalost'ami alebo okolnosfami, ktor6 by
mohli vyznarrne spochybnit' schopnost' obce Borsky Svaty Jur nepretrZite pokradovat,
v dinnosti. Ak dospejeme k z6veru, 2e vyznamn6 neistota existuje, sme povinn? upozomit,
v na5ej spr6ve auditora na sfvisiace inform6cie uveden6 v ridtovnej z1iierke alebo, ak sir
tieto inform6cie nedostatodn6, modifikovat' n65 ndzor. NaSe zdvery vychddzaju
z audftorskych ddkazov ziskanych do d6tumu vydania na5ej spr6vy auditora.

o Hodnotime celkovu prezentdciu, Strukturu a obsah ridtovnej zSvierky vrdtane inform6cii
v nej uvedenych, ako aj to, di ridtovndz|vierkazachydvauskutodnen6 transakcie a udalosti
sp6sobom, ktory vedie k ich vern6muzobrazeniu.

sprfry k d'al5fm poziadavkilmzfkonov a inych prdvnych predpisov

Sprdva k informdcidm, ktord su uvtidzajrt vo vlroinej sprtive

Statutarny org6n je zodpovedny za informdcie uvedend vo vyrodnej spr6ve, zostavenej podfa
poZiadaviek zftkona o ridtovnictve. N65 vySSie uvedeny ndzor na fdtovnri zdvierku ru tr.uribh.ri.
na in6 inform6cie vo vyrodnej spriive.

V srivislosti s auditom ridtovnej zdvierky je naSou zodpovednost'ou obozn6menie sa s
informiiciami uvedenlfmi vo vyrodnej spr6ve a posridenie, di tieto inform6cie nie sti vo
vyznamnom nesrilade s auditovanou ridtovnou zhvierkou alebo naSimi poznatkami, ktor6 sme
ziskali podas auditu ridtovnej z|vierky, alebo sa inak zdqubyt vyznarnne nlspriivne.

Vyrodnri spr6vu obce Borsky Sviity Jur sme ku df,u vydania spriivy auditora z auditu ridtovnej
zdvierky nemali k dispozicii. Individurilna vyrodn6 spr6va bude sridast'ou konsolidovanej vfrodnej
sprrivy.



Ked' ziskame vyrodnri spr6vu, posridime, di vyrodn6 sprdva obce Borsky Svatli Jur obsahuje
inform6cie, ktorych uvedenie vyladuje zftkon o ridtovnfctv e, a na zdklade priic vykonanych pofas
auditu ridtovnej zdv ierky, vyj adrf me n6zor, di

- informdcie uveden6 vo vyrodnej sprdve zostavenej zarok2018 sriv srilade s ridtovnouz6vierkou
zadany rok,

- vyrodn6 spr6va obsahuje informdcie podl'a zftkonao ridtovnictve.

Okrem toho, uvedieme, di sme zistili vyznamne nespr6vnosti vo vlirodnej spr6ve na z1klade na5ich
poznatkov o ridtovnej jednotke a situiicii v nej, ktor6 sme ziskalipodas auditu ridtovnej z1vierky.

Sprdvu z overeniu ilodriiuvaniu povinnost{ obce Borsk!, Svdt!, Jur podl'a poliadaviek zdkona
o ro zp o itovj, ch p ruvidldc h

Na zfrklade overenia dodrLiavania povinnosti podl'a poZiadaviek zhkona o rozpodtovych
pravidl6ch, platnych v SR pre :fLzemnu samosprSvu v zneni neskor5ich predpisov konStjujeme, Ze
obec Borsk;f SvAtf Jur konala v srilade s poZiadavkami zdkonao rozpodtovych pravidl6ch.

Senica, 23. mdja20I9
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