Zirpisnica
zo Serstnisteho zasadnutia Obecn6ho zastupitel'st'va konan6ho 29,06.2020 o 18.00 h

v kultrirnom dome v Borskoru Sviitonn Jure
Pritomni:
:;tarostka obce Mgr. Anna Kratochvilovd

poslanci Obecneho zastupitel'stva obce Borskf Svtityf .lur - Mgr. Branislar' Bal62.
',Luzana Obernauerova, Mgr. Juraj
I\4gr. Jozef Bal6L,Marta l-lromkovidovd, Mgr.
llmol6r, Peter Vlk, Mgr. Peter Holtibek, Mgr. Lubica Uhrov6, DuSan Hudec
hlavn6 kontrol6rka Mgr. Iveta Bale.idikov6
ridtovnidka obce Bc. Mirria Fadkovcov6

l.

Ofvorenie zasadnutia

otvorila starostkarobce Mgr. Anna
Kratochvilovd. Starostka kon5tatovala,Leje pritomn;fc:h deviit'poslancov, takZe bolo
uzn65arria schopn6. Starostka obce navrhla priiat'program :
stn6sr[e zasadnutie Obecneho zastupitel'stva

li znesenie i. 198/2020
Obecne zastupitel'stvo v Borskom Sviitom Jttre

schval'ujt:
progrann rokovania Obecneho zastupitel'stva v Borskont Sviitom .Iure v nasledovnom zneni:

l. Otvorenie
2. K.ontrola plnenia uzneseni

a

odpovede

na rjopyty ;roslancov

z predch6dzajuceho

zasadnutia obecndho zastupitel'stva
3. Odpovede na dopyty obyvatel'ov obce z pr:edch6dzajuceho zasadnutia obecneho
zastupitel'stva
A
Sprava o hospoddreni Skoly a Skolskych z.ariadeni
5. Zmena rozpodtu (,212020
6. Nl6vrh *Zdverei.ny 0det obce Borsk;yi Svatlf Jur a rozpoiitovd hospodarenie za rok 2019
a stanovisko hlavndho kontrolora
1.

Itldvrh - V5eobecn e zdvdzne nariadenie obce Borsky Svtit! .lur d. I 12020 o urdeni Sirky
c,chranneho pdsma pohrebiska. pravidiel umiesliovania il povol'ovania bu<Jov a stavieb
umiestnovanych v ochrannom p6sme pohrebiska so zretel'om na pietny charakter
prohrebiska a ustanovenie dinnostf . vykon6vanie ktorych v ochrannom p6snte nie.ie
rnoZne pocas pohrebu.

8. Vyhl6senie vyberovel-ro konania ua vol'bu hlavneho kontrolora
9. N6vrh pl6nu kontrolnej iinnosti na II. Polrok 2020
10. Po3ta:
Peter Trnka - Ziadost'o predlZcnic' na.iomne.i zmluvy

-

I 1. Diskusia
12. Zdver

,,/1/

Hlasovanie

Pritomni:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr:. Branislav Bal6Z. Mgr. Peter Holirbek, Mgr. Zuzana Ohrernauerovd,
Mgr. Jura.i Smol6r, Peter Vlk, It,4arta Hromkovidovd, Mgr. Lr.rbica Lihrov6. Du5an Hudec:
Za:9
Mgr. Branislav BalaZ, Mgr, Branislav tlalai- . Mgr. Peter Ilol[rbek. Mgr. ]l'uzana Otrernauerovit.
Mgr. Jura.i Smol6r, Peter'Vlk. lv4arta Flromkovicova. N'lgr. l]r.rbica LJhrova, Du5an IIude<:
Proti:0
'LdrLal sa:0

tl

et2029

Obecne zastupitel'stvo v Borskom Sviitom .lure

schvalouje
za overovatel'ov zdpisnice Mgr. Lubicu Uhrovu a Martu Hromkovidoi'ir.

Hlasovanie

Pritomni: 9
Ir4gr. Branislav Bal62, Mgr. Jozef Bal62, Mgr. Peter Hohibek, Mgr. Zuzana Obernauerovh. Mgr.
.luraj Smol6r, Peter Vlk. Martar Hromkovidovd, Mgr. Ilubica Uhrov6, DuSan Hucl'ec
7,a:9
Mgr, Branislav Bal6Z. Mgr. Jozel- Bal6Z. Mgr. Peter IIolubek. Mgr.Z,uz,ana Oberniruerovtt. Mgr.
Jura.i Smol6r, Peter Vlk, Marta Ilromkoviiovd. Mgr. Ilubica tihrova. DuSan F{r"rclec
Proti:0
ZdrLal sa:0

2.

Kontrola plnenia uzneseni z predchidzajriceho zasadnutia obecn6ho zastupitel'stva

Kontrola plnenia uzneseni bola vykonan(t 23.jirna 2020.
kromisie - splnen6
Uznesenie i. 150/2020 - Zria,@rvei
OUeCne zastupitel'stvo v lJorskom Sviitom Jure schv6lilo zriadenie dodasnej rozvoiovej komisie
na dinnost' obchodnej or1;anizircie obecndho podniku, ktord. pripravi n6vrh zloLe'nia predmetu
dinnosti, person6lneho obsadenia a lungovania obchodnei spolodnosti s majetkovou irdast'ou
obce Borskli Svatj.lur.'l'errnin predlo2cnia n6r,'rhu do 1tt.5.2020. Obecne irastupitel"str.'o
v Borskom Sv2itom Jure voli za predsedu komisie Dodasrre,i komisic Mar-tu Ilromkovicovu
a za dlenov komisie voli DuiaLna Hudeca, Mgr. Jurajtr Smolara. Petra Vlka. I)oi:asna klomisia
predloZila z6pisnice s prezenilnymi listinami zo stretnuti l<omisie. n6vrh predtnetu iiinnosti
azdroveh ddvodovir sprdvu k predmetndmu uzneseniu,
Upnesenie i. 153/2029 - Nilvirh na rie5gnie opravv cesftli septiku - splnen6
Obecne zastupitel'stvo v Borsllorn Svritom Jure schv6lilo, aby stavebn6 komisia podrlla n6vrh
na riesenie opravy cesty k septikll v zadnej dasti are6lu Skoly a na skultivovar-rie plochy po
vystavbe ploia a po odvodirovacich pr6cach na z.6kla<le Ziaclosti ZS s MS Borskj' Svdtj'Jur. s

tl)
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:

finandnej komisie na
odporudanim obhliadky stavebnou komisiou a z.6rroveil odponidanie
ZS s MS mala dodasn6
zaradenie dodatocnych n6kladov do rozpodtu obce. S p. riaditel'kou
areillu Skoly
komisia stretnutie a preiednali stav cesty ku Skole, rieSilo sa odvodnenie Skoly,
bolo potiahnurt' potrubie
a pristupovej cesty k septiku. Dohodli sa, Ze nailepSim sp0sobom by
aZ dopredu na miesto pristupovr:i cesty.
Uznesenie

i.

020
154/2020

anie kon
- \/t/yFot@n

zmlul'n

qvluli*ll
vatel'ov
gouavar.cr
vy - vY ev

@FJo*kon.Svatfrijureschviililopovereniehlavnejkontrolorkyna
vSetkeho odpadu z na5ej obce' Kontrola

vykonanie kontroly zmluvnych dod6vatel'ov na vyvoz
Podmienky, r)pr6vrLenost'
by mala obsahovat! periodicitu c,dvozov a kfm bol odvoz realizovani.
priimy m6 obec zo
irdtovania n6kladov, konl;rolny org6n pri vykone tychto sluZieb. ak6
sa mala ty'kat'roku
by
zhodnotenia komodit, sklo, eleiltro, plasiy, Lelezo. Detailne.lSia kontrola
rodn'e' Priimy zo
2019 azaroky 2018 a 21t17 zbeLnd kontrola" teda celkovd suma za odpad
'f,errnin,
kontroly ie do 18.5.20,10. Fllavn6 kontrolorka pracu.ie na
zhodnotenia odpadu.
dast''
predmernej koltrole a do naibliZsieho zasadnuriaOLv.iirni 29.6.2020 poSle do na.iviidsiu
n6 rozh

tieos

uza

fradu, abv z ddvodu
Obecne zastupitel'stvo v ;lorskom Sviitom Jure odporuiilo Obecndmu
planu pristupilo
nekoordino vanej zintavbl, irzerni v na5ej obci a rozpracovania irzemndho
k prisluSnym opatreniam k zamedzeniu neZiadircej vVstavby napr' fbrmou [Jzen'rndho
na ktory
rozhodnutia o stavebnej uz6vere. [Jvedenym bol por,'eren;y' Stavebny frrad v Senici"
bola zaslan6 Ziadost'o vydanie rozhodnutia k stavebnei uz6vere.

rokov

lec. l//

ozl

2020

gottliom Sviitom Jure zrubilo program rokovania

Obecne zastupitel'stvo v
zastuoitel'stva v Borskornr Sviitom .lure. konaneho I 8' 5. ?.020 v nasledovnom
1

l.

Obecneho

z-neni:

Otvorenie

12. Kontrola plnenia uzneseni aodpovede na dopyty poslancov zpredr;haclzerjuceho
zasadnutia obecneho zastupitel'stva
13. Odpovede na dgpy'ty obyvatel'ov obce z prredchddzajriceho zasadnurlia obecn6ho
zastupitel'stva

14. Spr6va nez6visleho auflitora z auditu [rdtovne.i uziivicrky k 3l'12'2019
15, Zmena rozPodtu i:'112Qt20
- prendjom nebytovycl.r priestorov na uf ely stretnutia
1 6. ZruSenie Uznesenia d. t 3 8/201 8
pri pl6novani a priprave aktivit ziadatel'ovi DfrSi Juranrek
17. Pren6jom nebyto'vych priestorov pre DFS Juranek
18, Pren6jom nebyovych priestorov pre STK Borsk;f SvtiQf Jur
19. odpredaj pozemliu - Ing.Milan Selecky a manZelka Ing. Llfdia Seleck6

20. Odpredaj pozemku
2l

- l\loiz'frajlinek

. PoSta:

Stomapet s.r.o., MUDT. Petergadova -- Ziaclost'o odlozenie platby najrnu

-

12. Diskusia
13. Z6ver

nia OZ 18.5.
program rokovania Obecneho
Obecne zastupitel'stvo v Borskont Sviitom Jure schvdliilo
zrleni:
zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure. konaneho ltl. 5. 2020 v nasledovnom
Uznese

1.

Otvorenie

-- Drosra

Kontrola plnenia uzneseni a odpovede na dopyty poslancov

2,

zasadnutia obecnelno zastupitel'stva

a

z predchradzajuceho

opdtovnd prerokovanie uzneseni ("173, d'175'

(,.17612020.

odpovede na dopyty obyvatel'ov obce z predchadzajuceho zasadnutia obecneho

J.

zastr"rpitel'stva
4.

Sprava nezavisleho auditora z audittt irctovnej uzavierl'iy k

5.

Zmena rozpodtu a.l 12020

-

pren6jom nebytovlich priestorov na ude'ly stretnutia
Zru5enie Uznesenia d.138/2018
pri pl6novani a priprave aktivit Ziadatel'ovi DFS Jur6nt:k
Pren6jom nebytovych priiestorov pre DFS Jurdnck
Pren6jom nebytovych pr'iestorov pre STK tlorsky svtil.y Jur
Odpredaj pozemku - Ing. Milan selecky a manzelka lrng. Lydia Selecka

6.

7.
8.
9.

10. Odpredaj pozemku
1

3 I .1 2.2019

l.

- Alojz Trajlinek

Po5ta:

- Stomapet s.r.o., MUDr, Peterg6dovd
12. N6vrhy stavebnej k.omisie
I 3, Diskusia
14.

- Ziadost' o odloZenie platby n6jmu

Zixer

i. I 7912020- scnv.alenle overovatet'w
@]o.S'"'mSviitomJureschv{lilozaoverovatel'ovz6pisniceDuSana
Uznesenie

Hudeca a Petra Vlka.

- kontrrola plne.nia uzneseni
@]o''kon-'Sviitorrr.|urezobralonar'edomiekontroluuzneseniStym.
(.11012020'
(.
(,.
Uznesenie
Ze

i.

180/2020

v eyidencii zost6vajit uznesenia d. d. I 5012020,

15312020,

15412020"

5plnen6
Uznesenie i. 181/2020 * ZnZenie ptatu starost
na
z6klade zhodnotenia doterajSej pr6ce
zniZilo
Jure
Sviitom
v
llorskom
Obecnd zastupitel'stvo
starostu obce a podl'a $ 4 ods.2 Zdkona253l1994 7.. z. \' zneni neskor5ich predprisov, Zitkona
o pr6vnom postaveni platovych pomeroch starostov obci a primftorov miest. 20% navySenie
k platu starostu na1yoa to s okamZitou platnost'ou od 1.5.2020. 7.6roveh podl'a $ 3 ods. I toho
isteho zilkona patri starostovi plat vo vyske r-rrcenej priamo zakonont.'l'oto uitnesenie bolo
opiitovne prerokovavand., nakol'ko nebolo podpisand'
Uznesenie (. 17312020 nebglo podpisand starostkou obce z d6vodu, Ze jeho prijatie bolo
(,. 17312020 bolo zruSene
v rozpore so z6konom o (Jbecnom zriadeni L36911990 Zb. LJznesenie
prijatim Uznesenia d. 181 12020,
esenre c

20

- Odv

velitel'a

vol'n6ho

hasiisk6ho zboru obce
Obecnd zastupitel'stvo v Borskom Sviitom Jure odvolalo v zmysle $ 20 ods. 4.) Statirtu obce
Borsky Sviitf Jur schviilendho uznesenim a. 1212015 dha 30. 4. 2020 zfunkcie velitel'a
Dobrovol'neho hasidskeho zboru obce Borskli Sr,'Aty Jur Martina Mradnu. trvale bytom Borsky
obce'
Sviitif .lur. Toto uznesenie sa opiitovne schval'ovalo, nakol'ko nebolo podpisane stilrostkou
jeho
priiatie bolcr
Uznesenie a. 17512020 nebolo podpisane starostkou obce zd6vodu, Ze
v rozpore so z6kononr . Uznesenie c. 11512020 bolo zruSene prijatim Uznesenia e. 182/2020.

Na z6klade upozornenia overovatel'a zdpisnice Marty Hromkovidovej, ktc'r6 predmetne
uznesenie konzultovala s hlal,nou kontrol6rkou, je vyhodnotene ako nesplnene. Jt I
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k6ho zboru obce BorskV SVAW Jur - 4es
20 ods' 4) iitatirtu obce
Obecne zastupitel'stvo v B,orskom Sviitom .lure menovalo v :zmysle $
velitel'a
Borskv Sviit,i Jur schvaleneho uznesenim (,. 1212015 dria 1.5.2020 do funk'cie
bytom
Dobrovol'neho hasidskehg zboru obce Borsky Svat! .lur hasida Pavla Planku, trvale
Borsky Sviit;i .lur d. 270, lctory m6 Osveddenie odbomej s;p6sobilosti velitel'a Dobrovol'neho
s;chval'ovalo.
hasidskdho zboru d. sE-00g/2016-v. Uznesenie c,. 11612020, ktore sa opiitovne
obce velitel'a
Uznesenie d. 17612020 nebolo podpisane starostkou obc:e. Podl'a stat[tu
Uznesenie
Dobrovol,ndho hasidskdho zboru obce vymen[va a odvol6va obecne zastupitel'stv<1.
z6klade upozomenia overo'vatel'a
C,. 11612020 bolo zrusene prijarim Uznesenia d. 183i2020. Na
Marty Hromliovid6vei, ktor6 predmetne uznesenie konzultovalil s hlavnou

z{pisnice

kontrolorkou ,.ie vyhodnotene ako nesplnene.

poslanci Marta Flromko.vidov6 a Mgr. Peter l-Iolirbek sa dotazovali . di boli ljznesenia
oclpovedala. di
a.1g212020 a()g32020 nepodpisand a aky.ie dovod nepodpisania. Starostka
Holirbek poiiiadal hlavnit
uznesenie podpife. alebo nepoclpi$e. je splnene. Poslanec Mgr. Peter
ked' starostka
kontrolorku Mgr. lvetu llalejdikovir o vyjadrenie, ktorf sa vy.iadrila, Le ai
uznesenie nepodpisala, aj tak nadobirda platnost', naplpila l"ro.
ovacte

.1
a odvolacie dekrdw

-

nesPlnen6

@unoiit.on,,Sr,,iitomJurepoveri|oobecnyrrradovybar,,errie

personalnych veci a to odivolanie p. Martina Mradnu a vymenovanie dekretov p. Pavla Planku
za velitel'a DHZO do terminu 20. 5. 2020 anahl6senie uvedenych skutodnosti na Okresne
riaditel'stvo l-lasidskeho z6chranneho zboru v Senici. Kompetenciu vymenovat' a odvolat'
velitel'a DHZO si vyhradilo Obecnd zastupitel'stvo. NIa tzaklade upozornenia overovatel'a
z6pisnice Marly [-lromkovitiovej. kto16 predmetni uznesenie konzultovala s hlavnou

kontrol6rkou ..ie vyhodn,f,tend ako nesplnene.
Uznesenie

i.

18J/2020.: Srrr{rv? nez6Yisliho auditora

@,no,'t.o.svatomJurezobra|onavedomiespr6vttnezavisl6ho
auditora z auditu irdtovnei uz6vierky k 31.12'2019.

Uznesenie i' 186/2020 * znena ro'pocn l'ttz0?0
Obecnd zastupitel'stv6 v Borsliom Svtitorl .lure schvflilo z-n1enu rozpoctu d. l/20t20.
12020 -Zru
Uznesenie
pre DFS Jurinek - splnren6

znesenta c.

l8 - nrenri

tov{'ch

@lBorskomSviitomJurezru5ilolJznesenied.138l20|8-pren6jom
dornu strp. d. 690

nebytovych piiestorov nach6dlzaiuce sa oproti kotolni v suterdne kultirrneho
na
nu [urr.l. a.40412 v k. ri. Borsky Sviitli .f ur. obec Borsky Sviit;i Jur, okres Senica zapisanej
DFS
2ia,datel'ovi
liste vlastnictva d. 1493 na udely strernutia pri planovanf a priprave aktivit
t
Jur6nek,908 79 Borsk'y Svii,ty.lur 697. ICO: 50753614 z:.a cenu pren6.imu 1O"-€lmesainc
obci"
energie, na dobu 5 rokov. Lle o pren6jom podl'a z6kona e. 138/1990'1'. z-. o majetltu
DFS
ustaiovenie $ 9a ods. 9) pism, c). Dovod hodny osobitneho zretel'a spodiva v tom. Ze
pr0zent60ii obce'
Jur6nek je dlhodob;i,m reprezentantom obce Borsk! SvAlf ,lur, podiel'a sa na

,J'

-[

5

bude []rFS 'lurfnek
poskytuje rozvojove a zduimovd' dinnostt pre deti z obce a okolia. Priestory
vyuZivaf na irdely stretnutia pri pl6novani a priprave aktivit,

20-

mk

eho d

k6o

@ttuourlo'skonrSvZitom.Iureschv6|iloprespolodenske
: DIrS .lur6nck. Stolnotenisoi',

i6*.i.,

ktore pdsobia na irzremi obce Borskj, Svat! Jurr
klib, Rtletickli klub, Jednota ddchodcov pren6.iom kulturneho domu bezodplatne. l'oto
ustanovenie tvori vynimkur a dopiia e l6nok 4 Zdsad hospod6renia' So spolodenskliimi
or ganizhciami bude uzatvorend n6j omn6 zm I uva'

idencii
a obce
hos
OSpry
ll--o"onioX IRQ/7{17{|-\
nivrh
- ry'vnra
Ob.."d r trptt.l'rtvo v B;;kom Sviitom.lure doporuiilo Clbecndmu firadu'v spoluprdci
'7.6sad
hospodarenia obce do .il' l0' 2020'
s komisiami vypracovat'n6vrh

i. 190/2020 - tDdprgdai pozemku Ine. Milaqoyii Seleck6mu.- v evidlencli
@,o,sr.iin-'SuatorrrJrrreschv6liloodpreda.ipozemkuzpar<::e|yreg...C..
('' 5650142'
parcely reg'
Uznesenie

o,Co'
5650142, zastavan| plocha ii n6dvorie o vymere 26 rn2, z
reg',,C" d'
parcela
zastavanit plocha a nddvorie o vymere 4 m2 avznikne novovytvoren6
josolt . ostatna plocha oclpredaj pozemku ovymere 8 m2
5650/1 20, zparcely reg. ,.c" ri.
Milanovi
avznikne novovytvoren6 parcela reg.,,C" e. 5650/l19" spc,lit o vymere 38 m2 lrrrg'
pl6nu d.
podl'a
Geometricl';eho
Seleckdmu a malZelke Ing. t.lidii Seleckej za cenu 82.98 €/rn2
vypracovaneho hig. Tom65om Koz6rom. uradne overeneho Okresnym irradorn Senica.

a.

49l21l9
karastr6lnyodborpodd. eiOtZCltgdial5.03.20lg.idevzml,sleustanovenia$9a.ods'8pism.
e)ztrkona(. l3g/1991 o majetku obci v zneni neskorsich predpisov o d6vod hodny osobitneho
jie rra uvedenych pozeml';.och m6 Ing'
z.reteYa. D6vod hodn;f osc,bitndho zrelel'aspodiva v torn,
Milan Seleck;i postavenu chatu, nem6 len vysporiadany po:zemok pod chatou. \1zhl'adom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je preclpoklad , Le by o dotknuty pozemok, mal z-6ujem
iny zaujem ca. Zirmer olice Etorsky SvAtlf Jur previest' maietok obce z d6vodu hodneho
osobitneho zreteta bol od 01.05,2020 zverejneny na u'ebovei irradnej tabuli a vo v1'vesne.i
skrinke pred obecnfm irradom. Neboli vznesend Ziadne ndmietky. Ing. Seleckdmu bolo zasland
urn.r.ni. a bol poZiadany pisomne o vypracovanie ikupne.i zmluvy a n6vrhu na vklad
vlastnickeho pr6va do kiltastra nehnutel'nosti.'l.atial'sme lkupnu zmluvu od Ing' Seleckeho
neobdrZali.

poslanec Mgr. peter Holfbek Liadal, aby schval'ovane uznesenie bolo v sirlade so Ziadost'ou'
Starostka reagovala, Ze ltng. Sieleckli Zije v zahranidi, bol vyzvany k uprave Ziadosti. ziadal
postupovat'podl'a podanti Ziadosti , pride aZ v lete na Slovensko'

i. 191/2020 - Odrrredai rrgzemku .z!loizovi Trailinkovi - v evidenrpii
@go*t..o'"Sv6tomJureschv6liloodpredajpozemkuzparce|yreg.,.C..
podl'a
Uznesenie

4477l1,ostatnd plocha, diel 2- o vymere 5 m},Alojzovi Tra'jlinkovi za cenu 82,98 €l m"2
Geometrickeho pl6nu (.7812017 vypracovandho lng. Petrom Ladislavom, fradne overen6ho
Okresnlm irradom Senica, kaLtastr6lny odbor pod d. 50412A17 dia 12.07.2017 Diel 2 bude
pridleneny k pdvodnej paucele reg. ,.C" (,.4477114 . Ide v zmrysle ustanovenia $ 9a" ods. 8 pism.
L; r6konue. i:Slt99i o majetku obci v zneni neskorSich pn::dpisov o d6vod hodrry osobitndho
zrelel'a. D6vod hodny orsobitneho zretel"a spociva v tont.2:e na uvedenom poz.emku Ziadatel'
v minulosti postavil chatu a na zdklade geonretrickcho planu sa zistil rozdiel vo vyrnere 5 ml
v zastavanej ploche. . L6.nter obce lJorskli Svaty Jur pre'riest'maietok obce z d6'vodu hodneho
osobitneho zietel"a bol od 01.05.2020 zverejneny na wetrovej irradnej tabuli avo vyvesnej
skrinke pred obecnym ir,radorn. Neboli vznesend Ziadne niimietky. P. Tra.flinek poslal kripnu
zmluvu a n6vrh vlastnickeho pr6va do katastra nehnutel'nosti. ktord boli podpisane dna
1g.6,2020 a uveden{ poclklad'i spolu s potvrdenim o zverejneni zmluvy odovzdarl p.'l'ra.llinek
na kataster nehnutel'nosti. Kirpna cena bola uhraden6 pri podpise znlluvy dna l9'6.202.0.
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s,r.o.

-

schvflilo odlc,Zenie platby n6jmu na dobu
@lt-sko.
dve
dvoch mesiacov T.iadatel'ovi Stomapet s. r. o'. MUDr' Petergadovd s tym' Ze odlo:lene
Sviitom .lure

platby budir uhradene do kotrca roka 2020. Vsetky platby do dnesneho dna s0 uhradener
vrdtane vyirdtovania za minuly rok.

nene
nei ko
crnnos
rava o
o doterajSej
sprdvu
vedomie
na
Obecne zastupitel'stvo v Borslkom Sviitom Jure zobralo
dinnosti Dodasnej komisie. Dodasna stavebnd komisia predloZila z6Pisnice a prezendne listiny
zo stretnuti, ktord tvoria pr:ilohu z6pisnice.

i.

193

Uznese

@lo.'t.'*SviitomJurepoveriloDodasnirkomisiu'abyvspolupract
zmluvy a stanov
s pr6vnikom i potencion6lnym partnerom vypracovali n6vrh spolocenskej

Rozvojoveho podniku, ktore budir predloZend Obecnemu z:astupitel'stvu na schv6lenie v do
Le
najkraisom moZnom termrine s ohl'adom na sudasnu situiiciu. Dodasn6 komisia ozndm\la.
buiu prebiehat' rokovania , krJe bude mat' kaZdy poslanec moZnost' predloZ.it' svo.i neivrh.
n6sledne sa v sp6lupr6r;i s pr6vnikom a poterrciorralnym partnerom vypracu.ie' N6r'rh
spolodenskej zmluvy a stanov rozvojovdho podniku'

i.

o stavebnei uzdvere

-

n6ho

n6ho

-
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Poveren
v revidencii

@lo''t..l-SviitomJureuloZi|oobecnemuitradu,abyokarn2itepoveril
najneskor do

stavebny irrad neodkladnym zahajenim irzemndho konarLia o stavebnej uzixete
22.5.2020.Dna4.6.2020isme obdrZali vyjadrenie z Okresnd,ho irradu'frnava. 2e na vykonanie
konania a vydanie irzemneho rozhodnutia bol povereny stavebny rJrrad Senica' Obecny irrad
komunikuje so stavebnym fraclom v Senici a pr6vnou kance[6riou.
Uzneseni

nie doi

20'

technick{ch prostriedkov

-

n'ich

komisie

v evidencii

ffigo"'kon.SviitomJurenavrhlozakomisiuverejntihoporiadku
vecnych technickych

ochrany z.r'radit' dodasnu komisiu na inventarizaciu
'l-ato
prostriedklv a dokumentacie hasidskej techniky v pdsobnosti DI{ZO Borsky Sr,iity .f ur.
komisia bude v zloLeni: predseda komisie Mgr. Juraj Srnol6r. dlen komisie Pete r Simonovic"
dlen komisie Mgr. peter Holirbek, dlen komisie Marla tlromkovidova a za obecny [rriid dlen
komisie Bc. M6ria Fadkovcov6. Vlikon inventarizacie patri medzi z6konne po'vinnosti obce

a poZiarne.i

a

trito kompetenciu z6kon neurnoZriuje zverit' komisii obce. Uznesenie odporuje ;rakonu'

Poslanec Mgr. Peter Holirbek i:iadal o vysvetlenie d6vodu nepodpisania Uznesen\a(. 19612020.
Starostka oJpovedala, Le: 'z& inventarizdciu je zodpovedna fidtovnidka obce, kornisia nemoze
navrhovat' piedmetne uznesenie. Hasidske z6le2itosti bude starostka riesit', a2 ked' budu

vybavend v5etky n6leZitosti a v poriadku.

ie OU
r97t2020
Uzn
r-ruti
rozlhod
racich
kolaudainf ch. bri
- nesplnen4

novanl

@vBorskomSviitom.Iurepover,iloobecny[rradz,verejiovaninr

rizemnych rozhodnuti, sl.avebnych rozhodnuti, kolaucladrrych rozhodnutf, birracich rozhodnuti.
aby zverejnovali vZdy lt 15. nasledujirceho mesiaca na v,,ebovom sidle obce. [Jznersenie.ie
v rozpore so zdkonom. l\a z6klade upozornenia overovatel,a zapisnice Marty l"lromko'vidove.i.

il /,

xi----./

kto16 predmetnd uznesenie k.onzultovala s hlavnou kontrol6rkou,

je

vyhodnotene ako

nesplnerrd.
sa dotezoval v rozpore s akym z6konom je predmetnd uznesenie. Starostka
odpoveclala,Lev rozpore:;o zdl.lonom d.369/1990 a so stavebnym z6konom $ I17. Poslanci sa

poslanec peter

Vlk

dotazovali na konkr6tnl' paragraf. Starostka odpovedalii, Le $ 4. PoslanJkyfia Marta
Hromkovidov6 citovala $ ,{., pyzla sa, kdeie uvedene ,'Letoit' v rozpore so z6konom. Poslanec
Mgr. Peter Holfbek pripomienkoval, Ze na z6klade Uznesenia ie moZne predmetne irdaje
zvereiilovat'tak ako to robia ind mest6 Malacky"'I'rnava. ind obce zverejiiu.iu tietr;t infbrm6cie
beZne. Starostka odpoved;ala, Ze zverejnovanie tychto intormacii.ie v rozpore so :z6konom. ak
sa Liada podl'a Zikona o infbrm6ci6ch. vtedy sui anonymizovane irda.ie. poskytor"anic
predmetnyih inform6cii o stavebnych povoleniach sukromnych osdb nie je mozne. Poslanec

pripomienkoval , Ze podl'a stavebndho zttkona { 1,30 ods.2 Informadne systemy" vo
svojom roziahu p6sobnos,ti sa podiefajf na vy'tv6rani informadnych dinnosti aj krajske stavebne
rlrady a obce, dlanok 5 ocls. a) - Infbrmadn;iz syst6m obsahuje irdaje a inform6cit,: o stavb6ch'
o stavebnych pozemkoch a ich vlastnikoch . b) rozhodnutia stavebn;ich irradov ar obci. na.imii
irzemnd rozhodnutia, stavebne povolerria a kolaudadrii rozhodnutia. Starostka reagovala- ie
uvedend zverejiiuje spolocny st.avebny irrad. Poslanec Mgr. Peter Holfibek pripomienkoval. Zc
obec Rakirsy ni6 zveiejnene predmetne povolenia a itzemne rozhodnutia, nevidi clovod ,, predo
by sme pre dobro obce uvedend:nemohlizverejnit', Liadao opiitovnd schvalenie. P,;slanec Peter
Vlk poinamenal, Le na porade 1.6.2020 sme sa dohodli. 2,e budeme zverejiovat' a.i dierne
stavby, konkretne stavby sir ndm dlhodobo znitme. Starostka reagovala, Le na posudzovanie
ciernych stavieb musi stavba prejst' urditjrrn konanim" oz'.n6ni sa uveden6 stavetrndmu irradu,
ktoryvykona obhliadku. Poslankyha Marta I'lromkovidova sa plitala na stavbu oproti Vecierke.
di tam bol stavebny doh'l'ad. Starostka odpovedala" Ze sa zistilo. 2e stavebnik nepo:;tupu.ie
v sulade so zakonom, na lstavbu mal mat'vydane stavebnci povolenie, br"rdc riesen'v v spr6vnonr
konani, dostane sankciu, Posltankyf,a Marta Hromkovi(iov6 sa dotaz-ovala na Uznesenie d.
je
lg4l10'20, predo je vedene v e,videncii, starostka reagovala. Ze uznesenie st6le rie3ime il nie
to ukondene. Poslankyira poznamenala, Ze to bolo v Senici, llde to namietkovali, dali sme to do
Trnavy. predo sa riesi mesiac. Starostka reagovala. Ze v"frnave n6m urdili Stavebn! rirad
v Senici, tohto dasu je to u pr6vnika, o vysledku bude starostka informovat'. Poslanec Peter Vlk
sa pj,tal, o akir prdvnu nezrovn,alost'sa"jedna. preco stale nernd:me vysledok. rriekol'ko nasobnc
stupii stavebni rozhodnutia v obci, rrat'ahuie sa das. Starostka rcagovala, Zc Stavebnl' [rrad nas
poZiud"l o pravne presetrenie, aby Azemne rozhodnutie bolo v sirlade so z6konom" tohto casu
je v rie5eni u pravnika. Obdan p. Droppa poznamenal, di sa sledujf stanovend lehoty. Peter Vlk
tdpovedal, Ze lehoty sa sledujri. Poslankyia Marla Hromkovidov6 sa dotazovala, aky je d6vod
nevyhlasenia fzemndho l<onanLia, do,le konkrdtne v rozpore so z6konom, na do sa dak6, nad'alej
sa vyd6vajir stavebnd rozhodnutia o dodatodnom povoleni stavieb. Poslankyfla Mgr. Zuzana
Obernauerovd sa pytala, dokr;dy sa m6 pr6vnik vy.iadrit' a starostka odpovedaLla do piatku.
Poslanec Peter Vik sa vyjadril, Ze uveiJene bolo posr:hval'ovane, Ziadali sme zverejnenie
kolaudadnych, stavebnyr:h ro;zhodnuti, bfracfch povoleni i,r pr6ve preto sme schvalili d'alsie
uznesenia. Uznesenia 9 stavebnej uz6vere boli schvltlerre z dovodu, aby sme zamedzili
neZiadircej vystavbe, miime rozbehnutd Zmeny a doplnky UP, zverejiovanie malo prispiet'
k celernu procesu, schvalili sme uznesenie na neodkladne zah6jenie uzemrrdho konania.
niekol'ko n6sobne stupli stavebne a irzentne rozhodnutia. Starostka reagovala, Ze uznesenia
neboli schv6lend v sr.ilacle so z6konom. pretoZe O7-, nemlLe rozhodovat' o stavebnej uz6vere.
nakol'ko je to prenesenji vykon St6tne.j spr6vy. Poslankyia Marta Flromkovidovd namietala'
predo sa il.Si r pr6vnikgm mesiac. malo sa riesit' na poikanie, vyd6vaiu sa nacl'ale.i stavebnc
povolenia. Starostka reagovala, Ze v obci nikto nestavirr dierne stavby, okrem .iedneho
stavebnika., do sa rieSi. Irlarta Hromkovidov6 namietala,l,e starostka upozornila stavebnfka. T.e
je v rozpore so
nemA stavebnd povolen,ie a clo d'al5ieho dia si pristavil pristre5ok, di to nie
z6kon9m, kedy bude r:ieseny v priestupkovom konani. Starostka odpovedala, Ze konala
v predmetnej veci, Peter Vlk :;a pytal, kol'ko sme udelili polcirt, starostka odpove,Cala, Ze neboli

Feter

Vlk

4r1

poznamonala, 2e .ie
konkretne ozndrmene infor:m6cie o dierne.i stavbe a postLtp. Poslankyfia
je porusenie zdkona. a treba preuk6z'at"" Ze sa
uvedene v zfkone, ako to rna prr:biehat'. uiedene
Starostka reagovala. 2e
stavba rieSi v priestupkovom konani, ako bol stavebnik sankcionovany.
ii nie su
predmetne rie5i stavebny irrad Senica. Obdan p. Kotrd vstripil do rokovania s tyrn,
'OOt.zit.lsi.
veci ako rieiit'takerto ban6lne veci, do robia poslanci pre obec. Poslankyiia Marta
podas
Hromkovidova poZiadala p. K.otrda, aby nevstupoval clo programu, dostane slovo
diskusie.

t{lavn6 lkontrolorka pripornienkovala LJznesenie c. 18212020" ktore nebolo splnene. nakol'ko
uznesenie sa malo vykonat' oclvolacim dekretom. di uvedend starostka vykonala' Starostka
v Statute
odpoveclala, Ze nevykonala. nakol'ko kompetenciu vymenovat'a odvolat"si vyhradilo
dekretom'
odvolacim
OZ. Koltrolorka reago vala, Leje nesplnend, uznesenie sa malo vykonat'
by'
OZ nieje qikonn;i oig6n, staroiita je vyt<onni; org6n. Starostka reagovala, Ze v Statfite malo
vedelo.
sa
: alk
napisarul, i.-s OZ navrhuje a statrosta menuje. Hlavn6 kontrol5rka poznamenala
V zakone .le
Statrit'
novy
vypracovat'
a
Le je zl.y Statut, malo sa dat' nLa vedomie poslancom
i' I fl2
uznersenia
pravompc starostu, odvolat' er menovat'. itatut nie .f e nadradeny z6konu.
a(1832020 s[r zle, dop6ruduje oz. aby v dikcii v sularle so z6konom pre menovanych. sa
zrusili. poslanci diskuto,,,ali o tom. 2e v Statute obce $ .10 bod 4 vyn.renirva a odvol6r"a OL.
moc' Statut nie
zakon upravuje , odvolacie a rnienovacie dekrdty d6va stanosta,.ie z6konodarna
o Zlom Statfte.
je
nadrddeny z6konu, poslanci namietali, predo neobdrzali sk6r inform6cie
-starostkla
reagovala, Ze r.rvedend zistila aL pri rie5erri rnenovacich a odvolacich dekretoch'
pre vySSiu
Obdan p. Droppa poznamenal, Ze niZ5ia stanoven6 norma nem6Ze byt' smerodatn6
poslanci
normu. to je z6[on. ked' je niZsia v rozpore so zdkononi. plati zakon. Dalej
velitel'a
2e
uvedene'
33ie
poZiarmi
$
priponrienkovali, 2ev zitklone:il4 12011o ochrane pred
p'
odvol6va a menu.le obec" poslanci schv6lili uznesenitn odvolanie p' Mradnu a rnenovanie
planku , splnili si kompetenciu v zmysle Statirtu obce. .Starostka mohla oslovit' prokur6tora"
nastane poLiar.
reagovala, Ze ho oslovi. P'oslankyfla Mgr. Zuzana Obernauerovd sa pytala, ked'
je
obce. Starostka
kto bude velitefom a vyrieSi situaciu, uLtaktto situ6cia nastala a to na Skodu
Statritu.
reagovala, ze na Skodu je to, ze sa takto rie5ia veci v poZiarnom zbore, treba to dat'do
v obci nepripustf
Obdan p. Kotrd namietal" ze realita.ie takd, ked' .je poZiar" tak hasicsky zbor
k poZiaru, oli len fbtografu.i0 a dokumenturiir. P. Mradna reagoval, Ze Mgr. Peter llolirbek
prednie,sol, Ze velitel'a bffZO menuje O1.,bol tnenovany do funkcie neopravnene' Starostka
ieagovlla, Ze Statirt sa musi dat'do sirladu so z6konom, Poslanec Mgr. Peter llolubek
prifomienkoval Uznesenie d. 19512020. ak nie je podpisan6, je nesplnene' Starostka dala dopyt
je uvedene, Ze
na pr6r,'nika, odovzdala Ziadost'o irzemne rozhodnutie na stavebny irrad, v texte
OZ nie:je org6n kompetentn;i rozhodovat' v stavebnych veciach a stavebny rirad poZiadal
piatl';u.
starostlcu, aUy data preimetne do sirladu so z6konom, prdvnik sa vyiadri do
Z kontroly prijat;ich uzneseni navrhujem prijat' uznesenie:
Starostka navrhla prijat' uznesenie:

l)znesenie i. 20012020
Obecnre zastupitel'stvo

v Borskorn Svtitom Jure

berie na vedornie
kcrntroluuznesenistym,Zevevidencii zostava.iiruz:nesenia(,.15412020,d. 17012020,
(]822020 . (. 183t2020, d. I 94t2020. (.18912020, (,.19012020, d. 191 12020, ai.19412020,
ii. I 95/2020 . (.19612020, a.1 97 12020.

&''/

Hlasovanie

Pritomni: 9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. .Tozef Bal6L,Mgr. Peter l{olubek, Mgr.Zuzana Obernauerov6, Mgr.
Jurai Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidovd, Mgr. Ilubica Uhrov6, Du5an Hudec
Za:7
Mgr. Branislav BaldZ, Mgr. .lozef Bal6i.. Mgr. Peter i{olirbek, Mgr. Lvzana Ohrernauerova,
Peter Vlk, Mgr. Lubica tJtrrov6, Dr"rian Iludec
Proti: 0
ZdrLal sa:2
Mgr. Juraj Smoldr
Marta Hromkovidov6
Poslanec Mgr. Peter Holubek navrhol zdovodu nesplnenia lJznesenia C, 19712020 optitovne
priiat' uznesenie na poverenie Obecneho irradu zvere.iiiovanim irzemnych rozhodnuti,
stavebnllch rozhodnuti, kolaudadnych rozhodnutf, buracich rozhodnuti na webovorn sidle obce'
Uznesenie C,.19712020 sa ruSi prijatim noveho Uznesenia (,.20112020

Uznesenie i. 201/2020
Obecnd zastupitel'stvo v Borskom Svdtom Jure

poveruje
Obecny frrad zverejiovanim irzemnych rozhodnuti, stetvebnych rozhodnuti, kolaudadn;ich
rozhodrruti, birracich rozhodnuti. aby z-verej iiovali r"Zdy k 15. nasleduj0ceho mesiaca na
webovom sidle obce.
Hlasovanie

Pritomrri:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef BalitL, Mgr. Peter Holirbek, Mgr. Zuzana Obernauerov6,
Mgr. juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidovd. Mgr. l;ubica Uhrov6" Du5arr Hudec
Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Bal62" Mgr. Peter liolirbek. Mgr. Zuzana Obernauerov6.
Mgr. Juuaj Smol6r. Peter Vlk. Marta Hromkovidova, Mgr. tlubica Uhrov6 .DuSan Iludec
Proti: 0
ZdrLal:sa:0

3. Odprovede na dopytfy obyvateloov obce z predchddzajriceho zasadnutjia obecn6ho
zastupitel'stva

N.b"li Zi.d*

d"t-r

"br".t.lln

4. Sprriva o hospodrireni Skoly a Skolskfch zariadeni

Starostka informoval a, L<: poslanci dostali tirto spr6vu v materi6loch, Skola kaZdorodne
vyhodnocuje hospod6renie, s finandnymi prostriedkami. Thto spr6va bola prererok<lvan6 radou
Ze
Skoly a rada Skoly berie na. vedc,mie spr6vu o hospod6reni. Mgr. Peter Flolirbek infbrmoval,
komisia prejednala tirto spnavu a navrhuie poslancom zobrat' tra vedomie. Spr6va tvori prilohu

d.l teito z6pisnice.

Urznese,nie i. 202l2020
Otrecnd zastLlpitel'stvo v Borskom Sviitom Jure

berie na vedomie
Spr6vu o hospod6reni Skoly a Skolskych zariadeni.

Hlasovanie

Pritomni:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jc,zef Bal62, Mgr. Peter Hohibek. Mgr. Zuzana Obernauerov6.
Mgr. Juraj Smol6r. Peter Vlk, Marta Hromkovidova, Mgr. Lubica Uhrova. Du5an Hudec
Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Baliti,. Mgr. Peter Holfrbek, Mgr. 7'uzana Obernauerovf.
Mgr. .luraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidov6. Mgr. Lubica Uhrova , l)u5an Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa:0

5. Zmena rozpoitu L212(120
Starostka informovala, Lr: tdto zmena bola prerokovan6 na pracovne.l porade aj na finandnorozpodlovej komisii. Zme:na rozpodtu tvori prilohu d.2 te.lto zapisnice.
Hlavna udtovnidka informovala" 2e obec predklada druhu z-menu rozpoctu V tomto roku.
Najvtidsia zmena sa tyka prijmovej dasti rozpoatu. Podl'a progn6z Ministerstva financif. ktord
bola zverejnen6 v aprili. klesne v naSej obci vynos dane o 20 000 €. ZS s N4S poZiadala
o irpravu rozpodtu v ddsledku,.meny koeficientu, t..i financovanie na Liaka. Mgr. F eter Hohibek
navrholhlasovat'podl'a.iednotlivych poloZk6ch rozpodtu, uvedend vziSlo po diskusiiposlancov'
Udtovnidka upozolrila na skutodnosi. Ze po 31.8.2020. ak sa vyskytnu vydavl<y kapitalove

vydavky, ktord bude trebil uprervit'. po tomto termine uZ nle je moZne navySenie. moZe sa urobit'
len presun. Hlavna kontrolorka informovala. Ze tento rok plati prechodne obdobie. "ie.iedno. zktorych penazi sa do plati, neplatia lehoty. Poslankyia Mgr. Lubica Uhrovd sa p;i'tala" ci mala
finandnf komisia vyhrady, kerf Ziada poloZkovitd schv6lenie. Mgr. Peter Holirbt':k odpovedal,
Ze uvedend vzniklo po diskusii poslancov, nebola spokojnost' celkovo so zmelnou rozpoOtu.
Marta Hromkovidov6 ozn6m rla. Le mali vyhrady voc*i rriektorym poloZkanl - Flasidsk6
zbrojnica. chce vidiet' pred vyberovyni konanim. aka bude cena v 2.fdz.e. Peter Vlk sa pytal na

opravu kosacky 1000 €. aopravu Piagia 5000 €" di boli tieto sumy uhradene. Starostka
odpovedala, 2e este nie,. na kosadku bolo kirpene Zacie a Piagio .ic opravene" estc: nie .ie
dovezend, este treba urobil' technickir inSpekciu nddrLe, v stredu bude odvezene na

,j,l I
,7o-y'

ll

tech.in5pekciu do Zvolena. Marta Flromkovidov6 pripomienkovala. Ze najprv mztla starostka
obozn6mit'poslancov s vyiikou opravy za Piaggio, tech.in5pekciu robia a.i v Bratislieve" v Nitre.
m6 platnost' 4 roky a potom sa vieme rozhodnut', do s Piaggior-n, poZiadala o opravu
v Bratislave, je z6rovefi proti oprave kosadky. Piaggia a prroti Fondstavu. Poslan,li namietali"
predo sa uvedene nerieSilo sk6r, malo sa rie5it' este pred opravou a nie ked' su tieto veci uZ

schvflene. Poslanec Mgr. Jozef Balii sa dotazoval, di sme mali schv6lene nejakd faktfry, ako
vieme, 2e to bude st6t' 5000 €. Starostka odpovedala. Ze to je len predbeZny odhrld. Poslanec
poznamenal, 2e raz bol odhacj rra most 5000 € a st6l 1 200 €1. .f e n6zoru. Ze uvedene by sa dalo
schvdlit' vtedv . ked' budeme mat' laktirru.

Uznesenie t. 203/l0lL
Obecne zastupitel'stvo v Borskom Svtitom Jure

srihlasf
so zmenou rozpodtu beZnej dasti rozpoctu poloZka 223 001 na 17 000,- €.

Hlasovanie

Pritomni: 9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Bal6L, Mgr. Peter Holubek, Mgr. Luzana Obernauerova.
Mgr. Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta t{romkovidova. Mgr. Lubica LJhrov6, Du5an Hudec
Za:9
Mgr. Branislav BalaZ, Mgr. Jozef Bal6i." Mgr. Peter l-lolubek. Mgr. Zuzana Obernauerova.
Mgr. Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidov6, Mgr. Lubica Uhrov6, Du5an Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa:0

Uznesenie i.J04l2020
Obecne zastupitel'stvo v Borskom Sviitom Jure

berie na vedornie
zniLenie podielovych dani o 20 000 €.

Hlasovanie

Pritomni: 9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Bal6L, Mgr. Peter Holirbek. Mgr. Zuz.ana Obernauerov6,
Mgr. Juraj Smolar, Peter Vlk. Marta l-lromkovidova. Mgr. Ilubica Uhrova, Du5an F{udec
Za:9
Mgr. Branislav Bal62.Mgr..loz-ef Bal62 "Mgr. Peter Itolfbek, Mgr. l.uzana Obernauerovd.
Mgr, Jura.i Smolar. Peter Vlk, Marta l{romkovicova. Mgr. t]ubica Uhrov6 . Du5an l{udcc
Proti: 0

#,

il

,2

ZdrLal sa 0

Mgr. Peter Holirbek sa piftal, Le v pripade, ak neschv6lime sumu , ktordi mala byt'
preinvestovan6, akli, bude d$sledok. I-{lavnd kontrolorka odpovedala, ak nie sir v rozpocte
peniaze , tak to nem6Ze by't'uhradene, nevidi plnenie rozpodtu. Udtovnidka sa vyjadrila, Ze bol
nulovy rozpodet, na minulom OZsaods[rhlasovalaz,ntena prispevku od 5t6tu na 11 828 € zo

St6tnych zdrojov. Vznikla disk.usia poslancov. Le na flnandnei komisii bolo o:rn6rnend" Ze
faktura bola uhradena,2e su tarn ndhraclnd diely za 3570 € a diie vSetko uhraden'i. do sa tyka
Hasidskej zbro1nice, aby to mohrli poslanci rie5it'. Starostka odpovedala, Ze bolo uhradenych len
95 000 € podl'a zmluvy z: r.2019 ana finandnej komisii bola dohoda, 2e uvedene d6me do
rozpodtu a faktirry budir l.lonzultovand. Uctovnidka sa vyjadrila k poloZke verejnd osvetlenie,
ktorir vypustila, tyka sa auditu verejneho osvetlenia a zdrovefinavrhla , aby sa prijallo uznesenie.
na Hasidsku
Ze priimeme rozpodet tal< ako bol predloZeny, okrern kapit6lovj'ch viidavkov
zbro.inicu, pretoZe beZne vydavky sir vyp6rovane. budeme mat' schodkovy rozpocet'
K uvedenemu sa vyjadrila hlavn6 kontrol6rka . do uznesenia treba napfsat'. Ze sa schval'uje
rozpodet bez konkretnej poloZ.ky. Po diskusii poslancov s itdtovnidkou obce a hlavnou

kontrolorkou bolo navrhnutd s;chv6lit' zmenu rozpoctu ako celok bez- poloZky kapit6loveho
rozpodtu na rekon5trukciu Hasidske.i zbrojnice abez poloLky beLneho rozproctu 0drZba
("
a ('
kosadiek' Vzhl'adom k uvedendmu sa pristfpilo k zruseniu prijatli'ch Uzneseni
a">-0312020
bez- poloZky'
20412020 a n6sledne k prijatiu novdho Uznesenia bez- kapit6lovych vydavkov
beZneho rozpodtu.

Mgr. Jozef Bal6L poznamenal., v z6verednom irdte vo vfdavkovei dasti je 53 00{) €, odtial' sa
malo vyhodit'20 000 €,3j tak to nebude, zo 16 poloZiek sa z pdvodneho rozpot:tu dodrZali 2
poloZky, nakol'ko peniaz,e prehadzujeme, ako potrebujeme. Je to len hra s dislami, aj tak to
O7:.ie to patova
nedodrZime, do m6 z toho obdan. toto vyriesme medzi sebou na mimoriadnom
vec
situ6cia. Riaditel'ka ZS r; MS sa vyjadrila, Ze poloZkovity rozpocet .ie vec udtovnidky a
je podstatne a do treba rie5ir'
Statut6ra a toho kto rozhoduje o filozofii nar6bania s peniazmi, do
Udtovnidka to musi upra'vit'talk, aby to sedelo v programe'

!Jznesenie i. 205/2020
Obecne zastupitel'stvo v Borskorn Sviitom Jure

ruSi
uznesenie a.Z03l11z1ilprravu rozpodtu v beZny'ch prf imoch poloZka 223
tovarov z pdvodneho rozpodtu l2 000 € na 17 000 €'

00l poplatky

za predaj

Hlasovanie

Pritomni: 9
Mgr. Branislav Bal6Z, lrlgr..lozef Bal61., Mgr. Peter I{olirbek, Mgr. Zuzana Obernauerov6.
Mgr. Juraj Smol6r, peter Vlk. Marta Ilromkovicova. Mgr. I.]ubica tJhrov6, Du5ar.r Iludec
Za:8
Peter
Mgr. Branislav Bal6i.. Vtgr. .lozef !lal6L. Mgr. T.uzanaObernauerov6, Mgr. Jural Smol6r.
Vlk, Marta Hromkovidova, Mgr. Lubica Uhrova, Dusatt Hudec
,
Proti:

0

L|
Y-j/ li

ZdrLal sa 1
Mgr. Peter Holirbek

Uznesenie (,. 20612020Obecne zastupitel'stvo v Borskom SvZitom Jure

rusl
dani
uznesenie d.20412020, 2r: Obecnd zastupitel'stvo berie na vedomie zniLen\e podielovych
o 20 000 €.

Hlasovanie

Prftomni: 9
Mgr. Branislav BalaZ. Mgr. Jozef Baldd.. Mgr. Peter Holubek. Mgr. Luz'ana Obernauerovf"
Mgr. Juraj Smcll6r, Peter Vlk, Iuarta Hromkovidova. Mgr. Lubica [Jl'rrov6, DuSan l'ludec
Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jc,zef Bal6L, Mgr.Peter Holubek, Mgr' Zuzana Oilernauerovd'
Mgr. Juraj Smol6r, Peter Vlk, Mar"ta Hromkovidov6, Mgr. Iiubica Uhrovd ' Duian Hudec
Proti: 0
LdrLal sa:0
pdjde eite na
Starostka sa chcela uistit', Le nemapokradovat' s Piaggion L v d'alSom konani, auto
technickir in5pekciu. Marta Hromkovidov6 sa vyjadrila, ked'budeme vidiet'releizantnf sumu"

je
tak schv6lime rozpodet. Starostka reagovala, s automechanikom to konzultovala, Piaggio
Specificke auto, diely r,,ymienal postupne vyludovacou metodou, auto bolo u neho od
2012.2019. opravu konz:ultoval priamo s vyrobcom, Bola dohoda s poslancami. ked' bude
piaggio pojazdne, predame ho a kirpirne ine auto. Fllavna kontrolorka doporudila do buducna ,
ako riesia ini starostovia, predlLoZit'vopred poslancom materidl, kol'ko sa investovalo do auta.
ako budeme d'ale.i pokrailovat'^ n6sledne poslanci roz.hodrr[r o d'alSom rieseni. Ked'Ze sa.iedna
o Specifickd auto, je prc,blem s n6hradnymi dielami. treba uvaZovat' nad autom s nizkymi
n6kladmi a s vysokou vykonnost'ou. Poslanci sa vyjadrili, Ze ide presne o tuto komunik6ciu
smerom k poslancom. abry bolti informovani vopred. I"Jdtovnidka informovala, ):e priiate dve
uznesenia k rozpodtu treba zrr.r5it', aby nebolo priiatd duplicitne a priiat' novd uznesenie bez
spornych poloZiek.

Urne.etie

i.ZOZlZOm

Obecne zastupitel'stvo v Borsl<om Sviitom Jure

schval'uje
predloZenri zmenu rozpodtu bez kapit6lovych vydavkov na rekonStrukciu I'{asidske.i z.brojnice
u run1. 23 630 € ,bez poloZky beZneho rozpodtu 634 002 na kapitolu verejn6;zelei " 0drZba
kosadiek nsl,ySenie na 4' 000 €.

Hlasovanie

Pritomni: 9

4l

,4

Mgr. Branislav Bal62, M65r. .lo;zef Balifi, Mgr. Peter Holirbek, Mgr. Zuzana Obrernauerova,
Mgr. Juraj Smol6r, Peter'y'Ik, Ir,4arta Hromkovidov6, Mgr" Lubica Uhrov6, Du5an Hudec:
Za:8
Mgr. Branislav Bal6Z. Mgr. Jozef Bal6i.. Mgr. Peter Holubek. Mgr. Luzana Obernaurlrovd.
Mgr. .luraj Smol6r, Peter'Vlk. lvlarta I'lromkovidovd, Duian Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa: I
Mgr. IJubica Uhrov6

6. Nrivrh -Zivere(nf riiet
hlavn6ho kontrol6ra

ob,ce

Borskf Sveff Jur a rozpodtov6 hospodrirenie a stanovisko

Udtovnidka obce obozn6mila so zdverednym udtom obce. ktory predstavuje hospodarenie
obce a jej zriadenych rozpodtovych a prispevkovych organizdcii. Tento zixercdny ridet bol
zverejneny na webovej str6nke obce, material bol zaslany poslancom, bol preiednany na
finandnej komisii a na porade poslancov. Po odisteni finandnych prostriedkov.ie prebytok
12 853,06 €. LJdtovnidka poZia,dala hlavnu kontroliirku o stanovisko. ktord inlbrmovala. 2e
niektord veci boli konzultovane . irdaje sedia, celkove priimy obce zaokruhlene 1 565 759 € .
spolu cele vydavky 149fi773 €, rozdiel 67 085,73 €. Vzniknute nezrovnalosti boli spOsobene
tabul'kou, ktorir doporuduje upravit'spolu s udtovnidkou. Finandna komisia mala'vyhrady,
bude zohl'adnene u fuflusrom zdverednom uile. Zi:eredn;f udet a stanovisko kontrol6ra tvori
prilohu d. 3.

!lznesenie i. 208/2020
Obecnd zastupitel'stvo v Borskom Svtitom .f ure

berie na vedornie
predloZene stanovisko hllvneho kontrol6ra k z6verednemu udtu obce Borsk;i Svrit;f Jur za rok

2019.

schval'uje
a)
b)

zdveredny irdet obce a celorodne hospod6renie bez vf'hrad
pouZitie prebytku v sume 12 853.02 na tvorbu rezervneho fondu vo vy5ke 100%.

Hlasovanie
Pritomni: 9
Mgr.Branislav BalitL, M6y. Joilef Baltft, Mgr. Peter F{olubek, Mgr. 7.uz.ana Obernauerova. M gr.
Juraj Smoldr, Peter Vlk, Marta Hromkovidova- Mgr. []ubica Uhrov6, Du5an Hu<lec

Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z. Mgr. Jozef l)alaL, Mgr. Peter [{olirbek, Mgr. Zuzana Obernauerol'6, M gr.
Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta l{romkovidov6. Mgr. Llubica Uhrov6, Du5an Hu<Jec
Proti: 0

Zdrlal sa:0

't'Y "

7. Nfvrh - V$eobecn e zitvfrzn(: nariadenie obce Borskf Sviity Jur

i. 112020 o urieni Sirky

ochrann6ho p6sma pohrebiskao pravidiel umiestfiovania a povoloovania budo'v a stavieb'
umiestfiovanych v ochrannom p6sme pohrebiska so zreteloom na pietny charakter
pohrebiska a ustanovenie iinnosti, vykonivanie ktorych v ochrannom pfsme nie je
moZn6 poias pohrebu

U zn

esen

ie i.

Obecne zastupitel'stvo

202/iZ-.1010

v Borskom Sviitom .lure

schvalouje
VSeobecne zavdzne nariaclenie obce Borsk;ir Svat;i Jur d. I 12020 o urdenf Sirky octrranndho
p6sma pohrebiska, pravidliel umiesthovania a povol'ovania br-rdov a stavieb. umier;tiovanych
v ochrannom pasnre pohrcbiska so z.retel'on"r na pietr-ry charakter pohrebiska a uslanovenie

dinnosti, vykon6vanie ktorych 'v ochrannom p6sme nie je moZnd podas pohrebu'
Hlasovanie

Pritomni: 9
Mgr. Branislav Bal62. Mgr. Jozef Bal6L"Mgr. Peter tlolubek, Mgr.Zuzana Obernauerovd, Mgr.
.lura.f Smolar. Peter Vlk, Marta llromkovidova, Mgr. l,ubica Uhrov6. DuSan I'ludec
Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z. Mgr. Jozef !lal6i., Mgr. Peter Holfrbck. Mgr. Luzana Obernauerova.
Mgr. Juraj Smolar, Peter Vlk, Mafta Hromkovidova, Mgr. Lubica Uhrov6, Du5an Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa:0

8

.

Vyhlisenie vyberov6ho konania na vol'bu hlavneho kontrol6ra

je potrebnd
Starostka informovala, Lf: zddvodu plynutia funkdndho obdobia hl.kontrol6rky
vyhl6sit' vol'bu hlavndho kontrol6ra na d'alSie obdobie podl'a zakona369l1990 Zb. o obecnonr
zriadeni. podklady boli poslancom zaslane. Hlavnd kontrol6rka upozornila, 2e podas krizovej
situ6cie neplynir lehoty. Illavna kor-rtrolorka inforn-rovala o postupe zvere.inenia a podarri
prihldsok na vol'bu koltrol6ra. K pracovndmu uviizku sa r,'y.iadril za firrandnu kornisiu Mgr.
o/ouvazok. poslanci sa po
ireter Holirbek, Ze by sa ponechal20o/o irviizok a za seba navrhu.ie 35
diskusii priklonili k35 %a irviizku. Podklady k vyhl6seniu vyberoveho konania
hlavndho kontrol6ra tvoria prf lohu d. 4 tejto zdpisnice.

ner

vol'bu

lJznesepie,i. 2 l 0/21020
Obecne zastupitel'stvo v Borskom Sviitom .f ure

naz1klade inform6cie stiarostu obce a v sulade $ 18a zdkona36911990 Zb. v zne:ni neskorsich

predpisov

tt,' /

&L/ I

t,;l

t6

a) berie na vedomie skutodnost',

Le funkdne obdobie

lalvndho kontrol6rra kondi dliom

3l .8.2020

b) schvalouje vyhtrisenie vyberov6ho konania

na hlav :lho kontrol6ra obce odo dria

30.6.2020, s itviizkom 35 %.
Hlasovanie

Pritomni:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Bal6L,Mgr' Peter H f bek, M gr. Zuzana Obernauerov6, M gr.
Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovicov6, Mgr. upica Uhrov6" DuSan Hudi:c
Za:9
Holribek, Mgr. Zuzana Olbernauerovd,
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Bal6Z, Mgr. Pe
Mgr. Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidov6, gr. Iiubica Uhrov6, Du5an Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa:0

9. Nrivrhu

plinu kontrolnej iinnosti na II. polrok

Hlavn6 kontrol6rka predloZila N6vrhu pl6nu kontrol
bol zverejneny, pripomienky neboli Ziadne. tvori pri

d{nnosti na IL polrok2020. Tento niivrh
d. 4 tejto z6pisnice.

Starostka navrhla prijat' uznesenie:

Obecne zastupitel'stvo v Bors ofn Sviitom Jure

schval'uj
pl6n kontrolnej dinnosti na II. Polrok 2020.

Pritomni: 9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Balifi.,Mgr. Peter H I ribek, Mgr. Zuzana Oberniluerov6:, Mgr,
Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidov6, Mgr. LUrbica Uhrov6, Du5an Huclec

Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Mgr. Jozef Bal6Z, Mgr. Peter H l$bek, Mgr. Zuzana Obernauerov6, Mgr,
Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidov6, Mgr. Lrtrbica Uhrov6. Du5an Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa A

10. Ziadost' o predlZeniel n:ijomnej zmluvy - Peter'frnka
in orn
rmo vala zelp.'I'rnka poZiadal o pred 7-enie n6jomnei zmluvy na poz(ilmok. ktorli
Star,
tarost ka inf<
t zitrklade najomnej zmluvy. fi'inandn6 komisia navrhuj e pollradovat"
ltnsiiu
t rZ dll
udorbu rna:
Liva uL
uLiv
:42..
rolo dotr:era
vn6
n6jm10,
e" ak
rkorbo
Starostka navrhla prijat' u:znesenie:

Uznesenie i. 212l2020
Olbecnd zastupitel'stvo

v Borskom Sviitom Jure

schvalouje
z(tmer prenechat' majetolk obce parc. d. 14289 - orn6 pdda o vymere 2715 n'] do ndjmu
(.
Ziadatel'ovi Petrovi Trnkovi, 908 79 Borsky Sviity Jvr 736.Ide o pren6jom pocll'a z|kona
138/1990 Z. z. omajetku obc[, ustanovenie $ 9a od:;.9 pism. c). D6vod hodnv osobitndho
zretel'a spodiva v tom, Ze obec t. d. pozemky dlhodobo nevyuZiva, Z,iadatel' uviedol vyuZivat'
pozemky na pestovanie p,ol'nohospoddrskych plodin a chov vdiel a hydiny. VliSka ndjomneho

je stanoven6 sumou 70,- €lha.rio predstavuie sumu vo vfske 14,81 € / I rok'
Hlasovanie

Pritomni: 9
Mgr. Ilranislav Bal62, Ivtgr. J,czef Bal6L, Mgr. Peter Flolirbek, Mgr. Z'uzana Crbernauerov6.
Mgr. Juraj Smoldr, Peter Vlk. Marta Hromkoviiova. Mgr'. l,ubica t.lhrova, Du5an I Iudec

Za:9
Mgr. Branislav Bal6Z, Nlgr. Jozef Bal6i., Mgr. Peter liolirbek, Mgr. Zuzana Ctbemauerova.
Mgr. Juraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidova, Mgr. llubica Uhrov6, Du5an Hudec
Proti: 0
ZdrLal sa:0
Starostka i nformovala

.

:

l.ilpadoslovenskej distribudnej k umiestneniu trafbstanicc. ak
nebude odsuhlasene umiestnenie v zrnysle predloZendho n6vrhu, traltlstanicu ZS[)
nebude budovat', Liadajt o odpoved' do 12J.20.20. Poslankyia Marta Llromkovidova
reagovala, Ze sa posla.nci k uvedendmu uZ vyjadrili, ak podka.it povieme im miesto'
pokial' nie, tak nech rekon$truujir len vedenie" treba im to ozn6mit'
vlada sl'ubuje efektivne a transparentnc vyuT-ivanie curofbndc,v. r'd'alsom

dnes prislo stano,,,isko

.

'zo

progranlovom obdobi sa rozhodli prijat' rrasledol nd opatrenia:
- znii-it'podet operacpych programov s redukovanynt podtom sprostreclkovat,:l"skych
orgdnov

-

na koordinadn{ urovni riadenia vytvori verejne pristupnu komunik6ciu

zjednodu5i por;tupy implementacie projektov pre priiimatel'ov, skr6tenie realizdcie
irhrad pri.iimatel'om
ziednoti a sprehl'adrri metodicke prostredie' pre implementadne org6ny a prijirnatel'ov

l8

j
vl6da SR sa v programovom vyhlaseni vyjaclrila, iie regionalny rozvo a po,Jporu
a.i
najmene.i roz.vinutj;cft okresov povaZuje za]ednu ;l kl'udovych oblasti. do deklaruie
vznikom Ministerstva investicii, regiondlneho roz'roja a infbrmatiz6cie Sfll.. Na itrovni
vl6dy SR bude vytvorgn6 komisia, ktora zrealizu.ie audit aktu6lnych l<onlpete:ncii
a financovania sirmospr6vy a navrhne novy ef'ektivny model usporiadania
a flnancovania venejnej spravy. Venuje sa a.i teme marginalizovanych rornskych
komunit. Ciel'orn vlady SR je teda sprehl'adnit' a ;zefi:ktivnit' derpanie eur,ofondov. J'o
di sa im to naoza.i podari a v akei miere. ukaZe, aZ rtasledovne obdobie'
co sa tyka pl6noyanych vl,ziev. icie o otvorcn[r vyzvr-r,.I)otdcia na zlepSenie zasobovattia
pitnou vodou, cistenie o,dpadovych v6d. kanali:u6cie, predpokladany termin vylrl,Asenia
je 2-3 Q 2020
d'alei sir tu vodozl6drZne opatrenia v urbani:lovane.i kra.iine. otvorend v"'yzva. d6tum
vyhldsenia 27.4.2Ct20
g.6.2020 bolo strer[nutie s Ing, Uhlikom ohl'aclne zrVchlenia Zeleznidnei trtrte MalackyKirty na rychlost'200 llm/hod. atym zru5enie Zelezrnidneho pre.iazdu d.l9 Pesermlvn
avystavby nadiazclu niad trat'ou pri Strn6stl<,<: azjaziu na pol'ne cesty Zele'.zniilny
prejazd Strn6stkair: vo vlastnictve obci. laicky to v'/lter6, i.ekald|obec vlasrtni polovicu.
o
a

v piatok 12.6.2020 sa pri5iel predstavit'novl' prin tarhr Martin Satarik
kulturne a Sporlove akcie , ktori sa rrrali konat'od marca doteraz. boli zruSene. niel<tore
budu presunute
beZeck6 akcia Belh

jurskym parkom este nel'icme, di sa bude konat'

alebro

ak ilno. z.a

akych podmienok PoZiadali snle o vyjadrenic [{e6rionrdlny 0rad vere.irTdho;r:dravotnictva
22.6.2020 bola o t8 horJ. pracovn6 porada poslani:ov
Zakladn|organizricia SCK zorganizovala mobiln'i odber krvi v Senici. ktoreho s;a

zudastnilo 15 os6b.
Riesili sme poistnf udalost'na multilirnkdnom ihrisku., kde boli prerezand: siete na
brdnkach.

24.6.2020 bolo stretnutie poslancov a skupinv pracovnidok, ktore ma.iu na starosti
narodny projekt deinititucionalizacie soci6lnr:kro i:ariadenia v Moravskom Sviitorn
Jdne

-l'omky'a

v chatovej
podas mesiacov m6j a.jrin smc rieSili vypllstcnich psov v osade
osade, st'aZnosti o,bdanov. vyntenu hoclirr na ve rejnorn osvetleni" do malo;ra ndsledok.

nesvietilo ;r ddvodu nepripojenia kabla, pri5lo
k vypadku kamier na hasidske.j zbrojnici, odovzdtrli r;me doklady naZiryadoslovensku
distribudnir v'I'rnrave z d6vodr"r zn'reny stavby prerl dokondenim. Pridel'ovrnli smc tri
byty, bol vypadoll rozhLlasu na'l'omkoch z. d0vodr.r z-atedcnia po prudkonr daZdi.
26.6.2020 po nodnej brirke mali hasici vyjazd o pol siedmej r6tro. blesk zapalil
hospod6rska buclovu v Kuklove a prcd obedom n-rali vy.iazd do C6rov. kdt: bol ryliaty'

Ze vere.ine osvetle,nie na tlirSkoch

potok.

o

v tomto t:i/dni burdir do domacnosti dorudenti ,lulske zvesti

l, /i

l:Y",'II
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13. Diskusia

@isaclotazovalna[Jznesenie(.182l2020uvedeneakosplrrene..ako
z firnkcie

i6roveri a.i [Jznesene c. 183/2020. Starostka oclpovedala.'ze OZ odvolalo
velitel'a p. Mradnu v zrnysle Statirtu schvdlene uznesetrim. uznesenie d. 18312020 vedie
v evidenCii , pretoZe nie je podpjisane a ru5iuznesenie d,l7(;12020. Poslanec sa vyiarJril, Ze maju
uvedend, Ze predmetnd uzneserrie je splnene. Poslankyfla Marta Flromkovidovd rt:agovala,2e
uznesenie je vetovane a.ie splnene, di je podpisane alebo nie, vetovand uznesr:nie nemusi
starostka p-odpisat', ale je platnd. Poslanec citoval 'z.akona.369l1990 o obecnom zriadeni $ 13,
vzhl'adonr k uvedendnu bolo predmetne uznesenie pn'ykr6t schvflene 30.4.. optltovne
potvrdene 3/5 viicsinou 18.5. . uZ ntalo byt'vykonane, pytal sa. di .le vykorranc. Starostka
bdpovedala, Ze nieje vykonan<i, podl'a Statirtu si kompetenciu odvolat' a vymenovat' velitel'a
vyLradilo OZ, Poslanec,re)agovial, Ze podl'a zdkona31412001 o ochrane pred poZial'mi , velitel'a
DHZO odvolfva a vymenLfva obec, to ie starosta a OZ, OZ je zdkonodarnj, orgrln a starosta
vykonodarny org6n, ktory podpiLsuje vietky dokumenty, OZ poverilo uznesenim Oti vybavenim
personalnych veci. Starostka s;a vyjadrila, Ze starosta to nemdZe urobit', ai' \red' to bude
v Statute. Marta Hromkovidov6 poznamenala. i.e zitkon.ie r,'Zdy nadradeny , kde.le uvedend. Ze
je platny.
menuje a odvolava OZ, dekrdty vyd6va starosta. Poslanec d'ale.i infbrmoval. Ze Statfrt
pokiai' nie je v zdkone uvedend , 2e ie to vyhraden6 prhvomoc starostu alebo rCZ. nroZe si
pr6vomoc vyhradit' OZ, ako sri vyhradilo v r. 2015. Poslanec navrhol opiitovne schr"6lenie
(.21312020.
Uznesenia (. 18412020. Toto uznesenie sa rusi pri.fatim noveho lJznesenia

.fe splnend,

Poslanec Mgr. Juraj Smol6r narrrhol pri"iat'uztresenie:

LLzneseIi-eObecnd: zastupitel'stvo

i.

2.1

J/?920

v Borskom Sviitom .lure

poveruje
Obecny frad o vybavenie personalnych veci a to odvolanie p. Martina Mradnu a';ymenovanie
dekrdtov p. Pavla Planku za velitel'a DTIZO do terminu 01.07. 2020 anahldseniie uvedenych
skutodnosti na Okresne riaditel'stvo l-lasidskdho z6chranneho zboru v Senici.
Hlasovanie
Pritomni: 9

Mgr. Branislav BalaZ, Mgr. .lozef Bal6L, Mgr. Peter Flohibek, Mgr. Zuzana Obernauerov6.
Mgr. jura.i Smol6r, Peter Vlk, Marta l{romkovidova, Mgr. t]ubica [Jhrov6. l)u5an Hudec
Za:8
Mgr. Branislav Bal6Z, IVlgr. J,czef Balifi, Mgr, Peter tlolfrbek, Mgr, Zuzana Crbernauerov6.
Mgr. .luraj Smol6r, Peter Vlk, Marta Hromkovidov6, DuSan I'ludec
Proti: 0
ZdrLal sa: 1
Mgr. Lubica Uhrova

Poslanec Mgr. Juraj Srnoldr sa vy.iadril k Uzneseniu d. 19612020" O7' md kompetencie
zriad'ovat' dodasne komisie. t[rto komisiu zriadilo OZ. opr6vnene, Starostka reagol'ala- i-e
predmetne je v kompetencii obce a inventariz6cir-r vykon6vame na zdkla,,"Je vydaneho
rozhodnutia na vykonanie a inventarizlcie. Poslanec reagoval, Ze dodasnir komisiu zriadilct O1'"
nezasahuje do kompetencie OU a navrhol vzhl'adom na nepodpisanie Uznesenia d.

t1961.2020

lt l20

7:L--/

starostkou obce. oplitovne prerokovat'Uz-ncsenie c. 19(t12020,
novdho Uznesenia (. 21 412.020.

'foto uznesenie sa ruSi pri.iatim

Uznesenie i., ?14/?020
Obrecne zastunitel'stvo

v Borskom Sviitom Jure

navrhuje
za komisiu verejneho poriadku a poZiarnej ochrany zriadit'dodasn0 komisiu na inventarizdciur

vecnych technick;fch prostriedkov a dokumentdcie hasiciskej techniky v p6sobnosti D[{ZO
Borsky Sviityf Jur. T6to k.omisia bude v zloLeni: predsecla komisie Mgr. Juraj i:imol6r, dlen
komisie Peter Simonovid. dlen k.omisie Mgr. Peter Ilolirbek. dlen komisie Marta Hromkovidova
'foto uznesenie d6vam na optitovne
a za obecnf irrad dlen komisie Bc. Maria Fackovcov6.
schvalenie, nakol'ko nebolo poclpisane.
Hlasovanie

Pritomni:9
Mgr.Branislav Bal6L, Mgr. Jozef BalttL, Mgr. Peter I{olirbek, Mgr. Zuzana Obernaruerov6, Mgr.
.luraj Smol6r, Peter Vlk, Iv4arta Flromkovidov6, Mgr. l]ubica Uhrov6. DuSan Hudt,:c
Za:9
Mgr. Branislav BalaZ, Mgr. Jozef Bal6i,, Mgr.Peter Ilolfibek" Mgr. T.uzana Olbernauerova.
Mgr. Juraj Smolar, Peter Vlk, Marta Hromkovidova, Mgr'. Lubica lJhrova , DuSart Hudcc
Proti:0
ZdrLal sa:0

Poslanec Peter Vlk.

r

pripomenul schvalenie uznesenia c. 11112020 - z6mer vybudovania COV a kanaliz6cie.
di sme schopnitoto uznesenie naplnit". pocil'a z6kc>na36911990 o obecnon:r zriadeni OU
so starostom zabe:zpeduje podklady naOZ, zodpovedd za spr6vnost'itdajor', nemf pocit,
Ze boli podklady podand a prerokovand spr6vne. ako m6Zeme pokradrrvat' v inych
vel'kych ciel'och, ked' nrevieme naplnit' jednoduche uznesenia

Poslankyfi a Mgr. Zuzana Obrernauerovd:
. ako sme sa posunuli s; IBV roz,pravali sme sa o vydfsleni sllnly pozemkov, l<am sa
posunuli siete v tomto rsmere
o starostka odpovedala : v5etky podklady boli odovzdane na Zdpadoslovensku
distribudnir. aby sme mohli budovat' siete, mdme schv6lenit zmenu stavby pred
dokondenim

Poslankyfia Marta Hromkol'iiov6:
o pj,tala sa, di tam chybaiir skrinky alebo sa hude lllV rozkopdvat'
o starostka odpov,:dala,:. 7.6padosl. distribudna si budu rozkop6vat', verejnd os'retlenie
patri obci. ostatnd siete tam sir, I'udia si m6Zu kupovat'pozemky bez elekl.riny

Obian Milan Macejka:

o

poznamenal,Le uda.ine llrijazdov[r cestu vlastnia Muchovi

Obiianka Elena Kadlicovri:

o

.

pytala sa, di tam v'ych6dlza iednosmerka, je tam irzka cesta
starostka odpovedrala: 6 m nie.ie.iednosmerka

Poslankyfi a Marta Hronlkoviilovd :
pytala sa, aky termin dalaZ|padosl, distribudna

r
r
.

starostka zalial'nedali :Ziadny termin
poslankyia: potretrujem.e vediet'sirrne termin, aby sme mohli predd:vat'pozr,:mky, pytala
sa na vydislenf sumu starostkou, di je kompletn6 suma
starostka:je to prerJpokladan6 suma. v ktorejie zahrnut6 cesta, 'z6leLi odO'2, akil cestu

.

schvalia. betonovit alebo asfaltov[r

Obiianka p. Ondrri5kovrl:
. pitala sa, di ako obdan rn62e vediet'sumu
. starostka odpovediila: je to sLlma 4l€l m2,je to predpoklad, OZ tuto cenu neschv6lilo
Poslankyfi a Marta Hromkoviiovri:
. navrhu.ie tladif na l.|padosl. distribudnit. z6roveii sa pytala. kedy sa robill v IBV plyn
a voda
o starostka:bolo to v r. 11018
o poslankyila : siete mali byt'komplet urobene, potrebujeme sitrne pred6vat', mladi I'udia
n6m utekajir, l'udia sa pytajri na predaj a cenu pozemkov

o
o

: poskytla predbeZn;j, odhad , poslanci ste sa mali k tomu vyjadrit'
poslankyia: pytala sa. di m6me na cestu projekt, pro.iektanta, di sii informdcie

starostka

o

relevantnd" nty nevieme odhadn[rt'. kol'ko by stdla cesta. treba Ziadat'ZDS o konkretny
termin vyroby skriniek
starostka reagovala : cestu bude musiet' urobit' obec, nebude mat' z toho peniaze, po

.

obdrZani zmluvy od ZSD budeme vediet'bliZSi terniin
obian Milana Macejka: navrhol stanovit'cenu bez elektriny a predat'pozemky, I'udia

.

nemajf kde stavat'
poslankyfia navrhla, pnedat' pozemky bez elektriny a do zmluvy zahrnut' zasiet''ovanie
elektrinou" pylala sa . v akom horiz-onte bud[r siete. starostka odpovedala. Ze odovzdala
materi6ly a dak6 na vyhotovenie zmluvy. Poslankyia navrhla stanovit'cenu z- poloZiek
na m2, zverejnit' na webovej strdnke parcell' na predaj, treba uvedend zazmluvnit',
zaroveirpoLiadaler starostku z doho bolo vypoditana cena'

0bian p.Droppa:

.

pouk6zal na vysokd taktury. do sa t'ahali siete. vr6tane obecnych veci, Ireba.zliIat'kol'ko

o

to stdlo a vypoiitat'cenu
starostka odpovedala: cenu vypoditala takyrnto sp6sobom, poslanconl
125 000 € na zoknuhovanie cesty vysoka

sil

z.dala suma

Poslankyfia Marta Hromkoviiov6:
o vl,jadrila sa. i.e k uvedenej sume by bol potrebnli odborn;f posudok
o pytala sa. ako pohradu.ieme s rrezdkonnym oplotenim Oravcovych

l,

*'rf'l
tNl

A
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o

pytala' do s tym
starostka odpoved ala.2.<:to bolo odovzdane pr6vnikovi. poslankyila sa
rieSit'
bude pr6vnik robit', obe,c mala naria<Jit'odstranenie stavby, di sa bude uv'edene
je podand Laloba
Zalobou. Starostka sa vyjadrila, Ze sa bude riesit' po pr6vnei stranke,
na sird. Poslankyiia sa pytala, di mame u pr6r,'nika termin. Starostka nehovorila
s pr6vnikom o termine, bolo rie5end telefbrricky a Jrreposlarie podklady.
poslankyfra sa pytala na stavbu oproti Vecierke. di bol vykonany Statny stavebny

o

bude
dohl'ad. Starostka gclpovedala. 2e stavebny dohl'ad skonStatoval porusenie zr'ikona"
povolenie
sa konat' spr6vne l<onanLia rie5ene mestom Senica, bude vydane dodatodnre
stavby. poslankyia sa pytala, ak6 je min. sankcia pri uvedenom poru5eni' Starostka
odpovedala, Ze nerrie presne povedat', je moZnd 33 000 €'
poslankyfia poznarnenala. Le do clnesneho dila neobdrZali pdvodn6 znenLie stavebnej

.

o
.

uzix ery, liada o PrePos I ani e.
poslanec Peter Vlk: ak stavebny urad zisti nezrovnalost'. zacne konat'. pre'dmetne veci
sa t'ahaju vYSe roka
starostka: uvedend posrtirpila na pr6vne rieSenie z dOvodu, Lev zneni bolo uvedene. Ze
rozhodne OZ, ktore nem6 pr6vo rozhodovat' do preneseneho v;fkonu Stiitnej spr6vy,
nemdZe rozhodnirt' o stavebnej uzav ere

o

poslankyfta: OZ 6y spolurozhodovalo a odporudalo v pripade Ziadosti o stavby a OZ
by posudzovalo " iije pr:edrnetne v s[rlade s L']P . ncspr6vna formulacia sa mala prerobit".
Do dnesneho dira sme neobdrLali tzemne rozhodnutie s pripomienkami stal'ebncho
uradu Senica.

o

starostka: 8.6.20120 bol n6vrh odovzdany na stavebnli firad do Senice, r'Trnave sme
vybavovali pridelenie stavebn6ho riradu

Obian p. Brfzdil:

.

o

pornumenal , predo md starostka rozhodovacie prdvo do 5000 €. okoliti starostovia ma.lu
rozhodovacie pr6vo o<J 1000 €. Auto Piaggio-- opravajedneho auta i500 €m tra
Slovenskou to nie .ie.ierJind auto
poslanec Dusan Hudrsc reagoval, Le tito rozhodovacia moZnost' mdZe dasto brzdit'
dinnosti, ktor6 miestny irrad vykon6va

Obdan p. Droppa:
. navrhol zakupit'k.osadliy v sunte od 87 -- 120 € na2 roky. nenrusinte serrisovat'- ak sa
pokazi, zak6pi sa novrir. lnvesticia do kosadiek za poslednd 2 mcsiace .ie 2134'85 €'
piaggio - sir horiLbilnd sumy za opravu, ked sa jazdilo na plyn. auto bolo rt rranZela
starostky na druZstve, l<de sa chodilo tankovat'.
o starostka reagovala: pri koseni vel'kej plochy by sme museli kosadky zet 120 € menit'
ka1dy mesiac, aj ostatnd obce servisuiu stro.ie v Supa technika, kde m6me promptnir
a lacnf opravu. NIa ko:;enie ihriska.le nutn6 traktorov6 kosadka, do potvrdil a.i poslanec
Mgr. Juraj Smoldr

.
.

poslankyfia Marta Fltromkoviiovd sa pytala. io sa kupovalo za 1000 €. Starostka
odpovedala, Ze sa kupovali Lacie noze'
p. Droppa pripornienk.oval, Ze na Hviezdoslavove.i ul. sa nekosi, na traktc,rovej kosadke
je rozbity k65, kto ma za to hmotnu zodpovednost', na vedl'aiSich cest6ch sa nekosi
v6bec. starostka rnu u:i 3x oznamila,2e.ie povinny s6m si kosit'pre RD.K uvedenemu
pustil nahr6vku (zvukovy zivnant l:35:i5 - 1:37:16)" r'ktore.i sa l"rovori" sprdra
LJ

a udrZba vere.inej :relene a verejnych

o
o

komunikacii patri obci, do urduje jednoznadne

Zitkon o obecnom ;'1iafls:ni 36911990'
starostka reagovala: ob,ian mal povinnost' starat'sa o chodniky. pred 2 roknii vzlnikol
chodnikovy z6kon, niekt.ori obdania si kosia okolo svoiho RI)
p.Droppa sa vy.iadril, Ze starostka mu tvrdila. ze zitkon to prikazuje, 0stava plati
omnoho viac rokov ako z6kon o obecnom z-riadeni

Obiianka p.Kadlicovri:
. vyjabrila sa k pozemkovym irpravdm, k pozemku c.16924, lx sa o iionrr dozvedela
v l0/2018, ako je ntoZnd, Ze v kempe sri sukromni majitelia a starostka povedala, lebo
to nechceli zamenit'. Sirkromni majitelia. ktori nechceli pozemok zamenitl': Sokolov6.
Bakidov6" Tomko.v6 M6ria. Kindokovd. VaSidek .fdn. Obec BSJ. Pozemok patril .ie.i
zosnule.i mame I'omliovej M6rii" zomrela v r.2006, vtedy Ziadnc' zasadnutia

k pozemkovym uprravarn neboli" na zaklade uvedeneho sa dotazovala. kt:dy jei bude
spristupnenyf pozemok, Uvedeny pozemok nebol zatrrnuty do dedidstva, nemotrli byt'
prejedn6van6. Y 7120\9 rieiila osobne v Geospole s p. .lablonickym, ktory
nedisponoval Zia<lnymi dokladmi a preto kontaktoval p.R ybnikarov0, ktord sa
vyjadrila, Le na pozer:nkovej reforme bolo 170 000 vlastnikov, Geospol nemohol
oslovovat'vsetkych. V l0/2019 dala pozemok prededit'. Na otazku na zasadnuti OZ
starostka odpovedala,2e ft7g- zarucenf spr6vu od p. .f ablonickeho a p. Rybnik6roi'e.i.. Ze
som mala moZnost' vyberu z pozemkov pri potoku. Ked'Ze som pozemol; nevlastnila.
nemohla som sa z:iidastnit'a starostka naOZ potvrdila ,Lem6 pisomnir spr6vu od p.
Rybnik6rovei. Starostlka reagovala: bola to telefonickd spr6va' P. lladlicov6 sa
vy.ladrila. Le mdpisomne vyhlasenie od p. Jablonickeho, Ze v r.2020 o pozemkovych
6pravach so starostkou r-rejednal..ie to pisomnost'pre podklad na sird. P. Kr,rdlicovd bola
osobne 16.6.202A, za p. Rybnikdrovour " ktora oznamila, 2e starostka si r,'o 212020
vyLiadala posudolk na predmetnfi vec a na 07. nebola preditan6 t6to spriiva. Dalej sa
obdianka vyjadriler, Zer nemala moZnost' zarnenit' pozemok , lebo ho, nevlastnila'
starostka zav6dzala er verejne ju osodila, bude Liadat' verejne osllravedlnenie.
v opadnom pripacle, pod6 trestne ozn6menie. 18.5.2020 na OZ starostl<a tvrdila" Ze
Geospol oslovil p.Kaillicovu. ktora ncchccla pozemok z.amenit'. P' K'"adlicova ma
vyjadrenie. Ze neexistu.ie z6pisnica o rokovani s iou.
starostka reagovala: zopakovala len slovd p.ltybnik6rovei. I'pozenlkor'vch uprar'6rch
mali komisiu, kt,cra sil zircastiovala len jednani o rozhodovani o hranici po:zemku,

o

Geospol s6m rokoval s obyvatel'mi.

Obian p. Mraina

o

:

v sirvislosti s Uznesenin C. 175120201.iada poslarlcov o vysvetlenie ich konernia. na
zdklade doho sa tatl<o rozhodli. Poslanci sa vyiadrili.2e na z6klade doporucenia
poslancov hasi,iov a na zdklade podane'i d0vodovej spravy osobnc z 30.4.2020. p.
Mradna sa vyja<lril, Ze d6vodov6 sprdva bola predloLen| na OZ 18.5.2020 aLiada
o vysvetlenie, predo sa nemohol vyjadrit'. Poslankyia Marta Fllromkovidov6
v kompetencii OZ. a obdrZali informdcie o dlhodobom
reagovala, Ze uvedend

.ie

nelungovani.

r

vyjadril sa ku konkretnym bodonr dovodtil'el sprdvy (zvr-rkovy zaznant 2.iast' od
l:52:56 -2:27:18), nedostatoirr6 komunikhcia s dlenmi hasicskc,i iednotkl' : s ka2dyrn
hasidom dok6z:al ko,munikovat', len s predsedom nie, ktory mu len posielal sms'
.A

z+

Nevykonanie prerlpisanych Skoleni : r'zrrrysle vyhl6Skv ,ie povinnorst' Skolcnia
hasidov, na Skoleniach bola nizka udast', niekedy nikto. p. predseda sa nc,ztdastnoval

Skoleni,

raz ospravedlnil formou sms viacerych hasidov.

Nevykondvanie

predpisanych prr:vierllovych cvidenf a vl,cvikor, v zmysle vyhla5ky 61112006 :
prakticke cvidenia v r6mci obce navrhuje obec, on nem6 Ziadne uznesenie:. ktorjim by
sa nariadilivykonat'previerkove cvidenia. Nevykon6vanie kondidnych jazd: str:ojnik
sa vyjadril, Ze nepotrebuie kondidne lazdy, na praktickom cvidenf vyzval predsedu na
vykonanie kondi,inej jazdy a vyhovoril sa. Ze nem0Ze. Nedostatodni vedenie knihy
hasidskej techniky: za uvedeni je zodpovednli stro.jnfk a ostatnihasidi. zittdal odlneho
knihu k nahliadnutiu a povedal.2e.iu nernd a m6 .iu Jura.i Smolar, kniha bola vydan6
v r.2016 a prvy zdpis b,ol v r.2018, Nestaranie sa o tecliniku: bola nefunkiln6 technika
na cisterne, ktorir on siim opravil a nikto z hasicov ntu nepomohol.
otriianka p. Hrmiliarovf: vyiadrilasaz.a svojho manlela hasida. ktory opravil llrzdy.
menil valcek , nir:.ie pnavda, 2e ostatnf hasidi nepomahali
starostka upozornila , p. Mradna sa mOZe vyjadrit' k odbornym veciam . co sa tyka
evidencie, ktor6 sa odLovzd6va na audit. p. N'lradna ju vZdy doplnil. Haisidov nie ie
vel'a, je tu skirseny hasid. ktori doteraz- obci pornahal. ked' je probl,'im napr. so
stromami. vZdy je porr.rke. Poslanci pod'akovali p. Mradnovi za jeho doterajSiu pr6cu,

ktort vykonal pr,e DH.ZO.
obiianka p. Hrrriliarovri: bol vyhl6seny po'Liar ,rnanLel bol do 5 min. pr"iHZ a. nikto
tam uZ nebol. nardo sa potom hl6si poZiar a vol6 sa len 2-3 hasidom. P. Mradna
reagoval,2e je da:ny dasovy limit, ak by mal l'Setkyrn volat'" strati min. lll min.,
obian p. Droppa poznanlenal. na co d6vanie Stvrt'miliona eur na has.zbro.inicu. ked'
s[ zld vzr'ahy nrqclzi hasicmi, riesinte IIZ a neriesirre vzt'ahy.
poslankyia Marta FlLromkoviiovf: ak vzrrikli problemy, mohol p. Mracna prist'za
poslancami a intlbrmc'vat' o problerne s Jura.iom Smol6rom. a vyvinirt' aktivity na
rieSenie

Starostka sa pod'akovala rriletkj'm pritomnym za irdast

I
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Zapisalat Marli na Sykoro'v6
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PRILO

Prezeninri listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitelostva v Borskom Sviitom Jure
konan6ho 29. jfina2020 o 18:00 hod. v kultrirnom dome
Mgr. Anna Kratochvilov6

- starostka obce

Mgr. Branislav Bal6Z
Mgr. Jozef Bal6L
Mg. Peter Hohibek
Marta Hromkovidov6
Du5an Hudec

Mgr. Zuzana Obernauerovii
Mgr. Juraj Smol6r
Mgr. I3ubica Uhrov6
Peter

Vlk

Mgr. Iveta Balejdikov6 - hlavn6 kontrol6rka obce
Bc. Miiria Fadkovcov6 - ridtovnidka obce

Martina Sykorovri

- zapisovatelka

Hostia:

Meno a priezvisko

ftttr pr(P:t y: *l
l/r; i^'.*;lZ;;t"' ffi;

4r:*:!::.

{*?sr

Podpis

*'r*2

Meno

a

priezvisko

,qi/i- p' il/q'/.,,

Podpis

ft./'

Ziidadn6 Skola s materskou Skolou Borsky Sviity Jur

SPRAVA O HOSPODARENi

Skoly a Skolskych zariadeni

ZA ROK2OI9

Borsk'v Sviitv Jur

april2020

Uvodom

Z.|kladni Skola s ntaten;kou Skolou Borsky Sviity .lur kaZdorodne vyhodnocuje

hos,porJ6renie

s finandn'yrni prostriedkami prostrednfclvonr Spr6vy o hosprocl5renf Skoly za kalendd:nty rok,
V stlade so z6kononl 5971200.\ Z. z. sa realizuje norr.natfvne financovanie 5k6l a Skc,lskych
zariadeni a v sirlade s tirnto z6kon,lnr Skoly predkladajii svo.lirn zriad'ovatel'om sftltrnnLi sprdvr.r
o lrospodireni s finandnyni prostriedkirmi za kalenddrny rok. Z rozpodtovej kapitoly N4SVVaS SR
bola financc'van6 dinnost' zdkladnej Skoly', zaujrnove vzdel6r"anie na z6kladnej Skole a ;rdr<rje pre
dirrnost'5-ro,5nych deti r MS. S\/o-ne rravySenie miezd zarnestnancov na OKI v r6tnci DPFO pre obce
a dasti vy,dlenenej Skolstvu bola financovan6 dinnost' Skolskyclr zariadeni: rnaterske.i Skoly', Sliolskej
jed6lne, ikolskeho klubLr deti, ::6:ujrno'"'e vzdel6vanie v obci a rekon5trukdn6 pr6ce v Sk,clskej jedSlni
v kapitole kapit6lov6 r jdavky: z UPSVaR boli poLrk6zand finandnd prostriedky pre deli z:o soc.
zanedbandho prostredia. Povinnost'ou Skoly je predkladat'Spr6vu o hospod6reni FP prid:lerryclh z RK

MSVVaS SR,

ny

predklad6me s[rhrn hospod6renia v5etkych Skolskych zariadenf

.

Lkazovatel'om pre,v,j;podet financii - nc)n.nativrrych FP pre ziikladrrf Skolu srl podty
Ziakov v zdkladnej Skole a podt'y pedagogick,r,'ch zaurestnancov v ZS: pocet Ziakov med;:irodne klesol
o 8 ( I 65; v roku 20 I 8-20 I 9, 157 v roku 2019-2020). podet pedagogickych zamestnancor, sa nentenil.

1. fDrehl'ad o Skolskj;sh zariadeniach, podtoch Ziakov a zamestnancov
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Podet Ziakov uv6dzame podl'a EDTJZBEU

k 15.9.2019, podet stravnfkov pod['a podlLt

zr,apisanych

stravnikov k 1.9.2019. Prevddzl'ra SKD (upratovacie p,r6ce) rie5inre fipralou irdtol'ilnia mesadnej rnzdy
uprzrtor,ariky v Skole v zrnysle srnernice.

2. Zdroje financovania
V

rokLr 2019 hospod

o
o
o
.

s Ir45 Borsk;i Svatli Jur s celkovou sLrmoLr

;z

toho

vydavky 29156,23€.
Irinancie z UPSVaR, Jot6cia na stravu
Katrrit6love

10 3'11,00€.

Prenesen6 kompetencie (z:ikladnd

Skola)

(lelkovy objern FP pre prenesend kompetencie v roku 2019

o normativne

FP vo vySke: 403 939'33

408 424 € + 23 000 € zosteLtok z, predcl'Adzaj[rceho
zostatok na rok 2020)

nenormatfvne FP

vo

vy5ke:

bol

411259'.33€l

€

(

o

649 248141 €:.,

finandnd prostriedky' pre prenesen6 kornpetencie (ZS s VS; t\'orili ,lll25i9,33€,
zr toho zostatok z roku 2018 bol 23 000,00 €.
finandne prostriedky'pre OK (Skolske zariadenia) tvorili 198 488'85 €.

2.1.
o

irilaZS

7 320,- €

roku

431 424,00

€

minus

-

21 484,67 €

2.1.1. Normativne FP
Cell<ov6 suna normativnych

-

F.P 403 939,33 € bola rozdelenA:

n6klady: (rnzdy a oclvody do poist'ovni): 333 913,33 €
prer,6dzkovd ndklady: 70 026,00 f;
osotrnd

2.1.2. Nenorm:rtivne FP
Nenormatirne FP vo vy5ke

Vzdeldvacie poukazy:.

'7

32Ar- € boli pouZite na nasledovnd udely:

4 5:25,- €, napocitajir sa na Skolskjtrok podl'a poiitu ZizLko'v

prihl6senych do krirZkov. \'zde:l6r,aci poukaz predstavu.je roiny prispevok 5t6tu pre ziiujmove
vzdel6vzmier Ziakov, jeho hodnota nzr rok je 31,20 €. Pc,drnienkou je, aby Ziak. absolvo'val

rninimiilne 50 hodin zaujmovdho',,zdel6vania.
Pridelend FP sa vyuZili najrnii na zraplatenie vedircich kruZkor' (formou odmien, resp. dohody
pre extelny;h vedticich).

Prispevok na vychovu a yzdel6vanie S-roiny'ch detf MS: 2 039,- €
FP z RK trztSVVaS SR pre deti, ktord

Vyika

FP

jr:

150%

majf I rok pred plnenirn povinnej

Skolskej dochadzky,

sumy Zivotndho minima.

Soci6lne znevyhodnen6 prostredie:

100,-€

Prispevcrk na vychovtr a vz'feT|vanie Ziakov zo soci6lne zne",yhodnendho pr,ostredia"
urdeny pre Ziakov zo SZP (rodidia. poberajri prispevok v hmotnej nirdzi).

Prispevok na udebnice: 656,- €'

Mimoriadne vysledky Ziakov: 0,- €

Dopravn6 pre Ziakov z Kuklova: flnandnd prostrieclky vyplaca

Obec.

je

Origindlne kornpetcncie

2.2.

( Skolsk6 zariadenia)

Skolske zariadenia hospodd.ril.i s celkovou sumou 198 488'85€ z toho

.
.
o
c

Skolsky klub : 21 3t)3,60€
Skolsk6 jed6leri :6'7 569,22€'
N4atersk6 Skola
Z,ttk)adn6 Skola

:91 7'[(i,34€
:17 7'79t.69€

Z toho:

.
o
.

kapitilov6 vydavky 29 156,23€
vlastn6 prijm;r: 13 604,96 € , ktore tvoria ( poplatky od rodlidov
5 235.00 € + t'6iia 8 369.96 f'.
prenrijom telocviine : 780 €

:za MSI a SK

FP za pren6jorn telocviine skr.rpin6rn cvidiacich;odv6dzaiirsa mesadne do rozpodtu 5kol1, v'''kazuju sa
ako prijrrry Skoly, resp. Obce riu;rnesenirn OZ Lrrden6 v1'5ka 5.-€lhoclinu za pren6jorn telocviirle.)

2.3. Dotricia z

UPSVaR

Na podpgru vychovy k stravovacim ndvykom a prispevok na Skolsk6 potreby sme prijaliz UPSVaR
sumu 10 3.14,00 € z toho

.

s,trava: l0 241,40€

.

Skolskd

potrebl':

99,68

StotsXri jecl6leii poskl'tgje stra'vovanie det'om v predilkolskom veku v rnaterskej Skole a pre Ziakov
z6kladnej Skoly za diastodnir rihradu n6kladov za n6kup potravirr, ktor6 dotuje 5t6t vo vy5ke 1.20€.
Ciastku, ktor6 presahLrje uveclenfr surnu uhr6dza z6konnlr zhstupca a to podl'a vekovych k.ateg6rii
(,.112(119 nadobLrdlo
stravnikov r nadvdznosti na llnandne p6smo. \'5eobecn6 zavdzrte nariadenie
irdirrnost'od 1.9.20 l9.NaV5,:gbeclrortzatdznorrrr.rariader.ri a. l/2019sauznieslo(Jbecn,5
(.74/'20.19.
zastupiterl'stvo v Borskom Svitom Jure dria 21.6.2019, schviilend ttznesenitn

l, rili
Borsky Sviity Jur 24.4.2020

.

j

Mgr. Alena OlSovsk6
Riaditel'ka

Matersk6 Skola

Obec-DPFO

Vlastn6
pri.imy

Cerpanie

a St[t

PRIJMY
DotAcia z rozpoetu obce

RK MSVVaS SR na vvchovu

9t 146,31
? 01q 00

a vzdel6vanie

UPSVaR dot6cia na stravu
Vlastnd prijnry

2 860

-

Prijmy spolu

2 860

VYDAVKY
Mzdy celkom (610)

6t 275

Tarifirj plat

56 535

Priplatky celkom
Odnrenv

Odvody do poist'ovni (620)
Tovary a sluZby (630)

t;'gi.

(63)

Nabytok
Materi6l (633)
UdrZba (t535)

Slu2by (637
Stravn6

_-

t

dot6cia na obedy

Transfery

- nemoc.

(6,10)

Spolu bein6 vfdavky (600)

Kapit6lov6 r"fdavky (700)

2 860,-

ZfkladnA Skola

Vlastn6

Doticia zc,
Stlt. rozJr.

Doticia
z obce

priimy +
dotricia na
stravn6r...

Cerpanie

Ut'SVatt

Normativne FP
Zoslatok z roku2017

403 939

- z:tobb

Prijem z obce na kapit. v.
Prijem y otrce na beZne v.
Nenormativne FP

[7

?'80

5 2t81

Vzdel6vacie poukazy

(;56

r00

Soci6lne znevyhodneni
M irloriarJne vysledkl'

Prijmy od Stdtu spolu
Zostatok na rok 2020

421 000

27

4185

Prenijom telos iine
Stintt *, SI" p"t*b)
VYDAVK}Mzdy celkom (610)

24"7 455

Tarifny plat

191 854

Priplatkl' celkon
Odrneny

Odvody do poist'ovni
(620)

l1', 495

107 114

Tovary a sluZby celkonr
(6J0)
E,nergie (632) plyn,
elektrina, voda

Materi6l (633)

r0 753

UdrZba (ti35)

38 959

d"'d

)ltlz,Dy (C'r /)

Kapit6lov6 vf davky
odchodne:
Stravrre!, r1kol. porndcky

Transl'ery

-

nemocensk6

(64C))

Spolu beZn6 vfdavky

Zostatok na rok 2020

Skotsk6.ledaleR

Vlast. pr.

e erpanie

PRIJN{\' z rozpoitu obce

Vlastrr6 prijmy - reLia

8:i70

Prijmy spolu

Mzdy celkom (610)

35 099
1a

J .!.

122

Priprlatky celkonr

|

177

Odrnetty

l

800

Odvotly do poist'ovni (620)

8 755

Tanifny prlat

Tovary a sluZtry (630)

Energie (632) plyn,

L2 257

5 116

Elelitrina, voda

Materi6l(633)

2 805

-0
1 336
KapitAl rldavky (713)

Transfery

-

nemocensk6 (610)

Spolu beZn6 vfdavky (600)

tl

376
82

67 569,-

Skolsky klut:

---l

rl-

ro
r"'"1
lr

Ob.*frPFO

I

l

!'lastn6 pr.

I ostEt

ti

,-:==::--:*.IPRIJMY

eerpanie

-l-* - ---

Dotdcia z rozpodlu obce
2 215

Vlastne pnjmy

Prijmy spolu

VYDAVKY
Mzdy cell<ont (610)

t4 362

I'arifny plat
Priplatliy cellcotl

__t_I

j_-

I

Elergie (632)
N{ateri6l (633)
LldrT.br:r (63 5)

SluZby (637)

Transfery

-

nenlocenskd (640)

Spolu beZn6 vfdavl<Y (600)

l{apitflov6 r'f davkY (700)

Prerolkovand itaclou

lkoly

pen rollant 'u ctrioch 2'

-

5

' 5' 2020'

predloZenom zneni.
Racla $koly berie na vedomie Spravu ,l hospod6r'eni v

z-71

f

'/'Yr?''u"-I (,zcu\

&#t:,.<1

/

PaedDr. PhDr. Peter lrdr6rl, PhD'
predseda RS

Obec Borský Sv.Jur

2020
rozpočet

Bežné príjmy

111003
223001

zmena rozpočtu č.2/ 2020

1.zmena

0
537 731
12 000

výnos dane
poplatky za predaj tovarov, služieb

2. zmena

rozdiel

537 731
12 000

517 731
17 000

-20 000
5 000

537 731

517 731

-15 000

0
Bežné príjmy spolu:

537 731

2020
rozpočet

Kapitálov príjmy

1.zmena

2. zmena

0

0

0

0

0

rozdiel

0

kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
454001

2020
prevod prostriedkov z rezervného fondu

Borský Svätý Jur, 14.5.2020

rozpočet

1. zmena

2. zmena

0

0

0

0

rozdiel

105 000

105 000

128 630

23 630

105 000

105 000

128 630

23 630

zmena rozpočtu č. 2/ 2020

2020
rozpočet

Bežné výdavky

1. zmena

2.zmena

v€
06.4.0.0

04.5.1.0

verejné osvetlenie
špeciálne služby - audit verejného osvetlenia
637 005

08.3.0.0

v€

v€

1 000

0

-1 000

3 000

3 000

1 000

-2 000

3 000

3 000

1 000

-2 000

1 600

1 600

600

-1 000

18 200

18 200

13 200

-5 000

4 000

4 000

1 000

-3 000

4 000

4 000

9 000

5 000

34 800

34 800

25 800

kultúrne služby
údržba
635 006
rozhlasové služby
údržba
635 006
opatrovatelská služba

04.7.3.0

611 000
plat tarifný
rekreačné služby
údržba
635 006
verejná zeleň
634 002
údržba (kosačky, auto)

Bežné výdavky spolu:

2020
rozpočet

Kapitálové výdavky
0. 3.2.0

v€

1 000

údržba

10.7.0.0

06.2.0.0

v€

cestná doprava
635 006

08.2.0.0

v€

ochrana pred požiarmi
717002 rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - ŠR
717002 rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - vlastné zdroje

1.zmena
0
0
0
0
0
0

Kapitálové výdavky spolu:

0

2. zmena

0

0

0

0

0

0

-9 000

rozdiel

11 828
0

11 828
23 630

0
23 630

11 828

35 458

23 630

Základná škola s matersku školou
2020

ZŠ

BT zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne

ZŠ

prenesené kompetencie - nenormatívne

Šk. zariad.

BT od obce

1. zmena

2. zmena

3. zmena

4. zmena

Spolu

0

rozdiel

0
MŠ, ŠJ, ŠK

MŠ

85 510

83 040

ŠK

27 100

26 080

ŠJ

81 000

77 880

193 610

187 000

35 500
229 110

35 500
222 500

kapitálové výdavky, údržba budov
Pokrytie miezd

Spolu
príspevky od rodičov, dotácia zo ŠR, režia

Spolu originálne kompetencie

v Borskom Svätom Jure, 14.5.2020

0
0

0

-6 610
0
-6 610

Záverečný účet
obce Borský Svätý Jur
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová
Spracoval: Bc. Mária Fačkovcová
V Borskom Svätom Jure, dňa 28. 5. 2020
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 2. 6. 2020
Záverečný účet schválený OZ dňa 29. 6. 2020, uznesením č. 208/2020.

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2019
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
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Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.135/2018.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 4.3. 2019 uznesením č.37/2019
- druhá zmena schválená dňa 27.5.2019 uznesením č. 66/2019
- tretia zmena schválená dňa 5.8.2019 uznesením č. 81/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 28.10.2019 uznesením č. 94/2019
- piata zmena schválená dňa 9.12.2019 uznesením č. 119/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

1 491 544,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 624 760,41

1 107 461,00
156 635,00
191 948,00
35 500,00

1 220 748,46
37 000,00
331 472,95
33 681,00

0,00

1 858,00

1 469 959,00

1 624 131,64

580 787,00

612 786,72

298 772,00

323 080,58

34 000,00
540 400,00

34 000,00
625 107,62

16 000,00

29 156,72

21 585,00

628,77

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Finančné príjmy RO s právnou
subjektivitou
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce

2

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Upravený rozpočet
na rok 2019
1 624 760,41

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 565 859,69

96,37

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 624 760,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 565 859,69 EUR, čo predstavuje 96,37 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Upravený rozpočet
na rok 2019
1 220 748,40

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 236 115,61

101,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1220 748,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 236 115,61 EUR, čo predstavuje 101,26 plnenie.
a) daňové príjmy
Upravený rozpočet
na rok 2019
661 131,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

672 211,05

101,67

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 545 000,00EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 551 578,65 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,08 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 68 331,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 71 046,39 EUR, čo
je 103,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 178,32 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 30 763,62 EUR a dane z bytov boli v sume. 104,45 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 217,62 EUR.
Daň za psa - 1 185,24
Daň za užívanie verejného priestranstva - 971,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 47 429,77
b) nedaňové príjmy:
Upravený rozpočet
na rok 2019
113 163,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

118 104,25

104,36

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 96 616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 105 764,51 EUR, čo
je 109 47 % plnenie. Najväčší príjem predstavuje príjem z prenájmu budov a pozemkov v sume
104 669,78 EUR.

3

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, úroky, licencie, vratky:
Z rozpočtovaných 16 547,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 339,74 EUR, čo
je 74,57 % plnenie.
a) iné nedaňové príjmy:
Upravený rozpočet
na rok 2019
446 454,46

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

445 800,31

99,85

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 446 454,46 EUR bol skutočný príjem vo výške 445 800,31
EUR, čo predstavuje 99,85 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Senica
Trnavský samosprávny kraj
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
ÚPSVaR Senica
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Senica
ÚPSVaR
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Senica
ÚPSVaR
Okresný úrad Trnava
ÚPSVaR
Ministerstvo financií
Ministerstvo vnútra
Spolu

Suma v EUR
Účel
2 237,92 matrika
1 200,00 podpora športových aktivít
mládeže
408 424,00 školstvo - normatívne
4 525,00 vzdelávacie poukazy
15 100,80 stravné
71,50 cestné komunikácie
100,00 SZP
1 855,00 dopravné
2 039,00 príspevok na výchovu
546,15 hlásenie pobytu
73,00 učebnica prvouky
99,60 školské potreby
249,47 CO
154,71 životné prostredie
2 141,14 voľby
3 267,72 zamestnanosť
583,00 učebnice
96,70 rodinné prídavky
35,60 register adries
3 000,00 požiarna ochrana
445 800,31

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Upravený rozpočet
na rok 2019
37 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

35 057,00

94,75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 37 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
35 057,00 EUR, čo predstavuje 94,75 % plnenie.
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Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57,00 EUR, čo
predstavuje 2,85 % plnenie.
Kapitálový grant na multifunkčné ihrisko
Z rozpočtovaných 35 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 35 000,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Upravený rozpočet
na rok 2019
331 472,95

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

259 148,48

78,18

Z rozpočtovaných finančných príjmov 331 472,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
259 148,48 EUR, čo predstavuje 78,18 % plnenie.
V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 53 982,41 ( bežné výdavky ZŠ
s MŠ vo výške 23 000,00 Eur, dopravné pre deti vo výške 988,00 Eur a kapitálové výdavky na
vybudovanie kamerového systému vo výške 29 994,41 Eur, finančné prostriedky z FO vo výške
5 975,23 Eur, nevyčerpané vlastné prostriedky ZŠ s MŠ 2 162,54 Eur, čerpanie rezervného fondu
194 173,30 Eur a prijaté finančné zábezpeky 2 855,00 Eur.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy
Upravený rozpočet
na rok 2019
33 681,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

33 680,73

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 33 681,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
33 680,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem za nájom telocvične vo výške 780,00
EUR, a poplatky od rodičov vo výške 5 135,00 Eur, príjem za stravné vo výške 27 765,73 EUR .
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
33 680,73 EUR
Kapitálové príjmy
Upravený rozpočet
na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
0,00 EUR
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5. Príjmové finančné operácie:
Upravený rozpočet
na rok 2019
1 858,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 857,87

100,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Upravený rozpočet
na rok 2019
1 624 131,64

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 498 773,96

92,28

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 201 813,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 180 148,80 EUR, čo predstavuje 97,75 % čerpanie.
1) Bežné výdavky
Upravený rozpočet
na rok 2019
612 786,72

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

564 284,77

92,08

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 612 786,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 564 284,77 EUR, čo predstavuje 92,08 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadom
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo inde neklasifikované
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské služby a iné
spoločenské služby
Primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
Rodina a deti
Staroba
Sociálna pomoc občanom
Spolu

Rozpočet
272 299,72

Skutočnosť
238 669,01

% plnenia
87,65

3 700,00
5 200,00
8 600,00
7 700,00
3 130,00
55 000,00
127 720,00
19 650,00
14 850,00
8 000,00
13 600,00
19 080,00
2 300,00
3 630,00

3 240,85
9 341,27
9 066,82
2 880,22
2 651,94
58 008,28
114 572,52
18 937,52
19 007,87
8 076,09
13 322,07
16 870,62
2 610,00
3 773,55

87,59
179,64
105,43
37,41
84,73
105,47
89,71
96,37
127,99
100,95
97,96
88,42
113,48
103,95

19 567,00

17 304,12

88,44

2 660,00
4 500,00
21 600,00
612 786,72

2 890,30
4 538,95
18 522,77
564 284,77

108,66
100,86
85,75
92,08
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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 250 334,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 197 545,26
EUR, čo je 78,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
pracovníkov verejnej zelene, pracovníčiek opatrovateĺskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 65 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 70 845,20 EUR,
čo je 108,76 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 253 989,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 250 174,87 EUR,
čo je 98,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistenie a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 38 123,20EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 36 378,17 EUR, čo
predstavuje 95,42 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 5 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 sume 9 341,27 EUR, čo
predstavuje 179,64 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Upravený rozpočet
na rok 2019
323 080,58

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

245 373,99

75,95

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 323 080,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 245 373,99 EUR, čo predstavuje 75,95 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
výdavky verejnej správy
Ochrana pred požiarmi
Kultúrne služby
Rozvoj bývania
Športové služby
Vysielacie služby
spolu

rozpočet
45 080,00
109 000,00
4 185,00
93 000,00
67 053,58
4 762,00
323 080,58

skutočnosť
1 080,00
96 894,04
4 184,40
81 859,55
56 626,21
4 729,79
245 373,99

% plnenia
2,40
88,89
100,00
88,02
84,45
99,32
75,95

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) ochrana pred požiarmi - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 109 000,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 96 894,04
Eur, čo predstavuje 88,89 % čerpanie.
b) Rozvoj bývania – siete v novej IBV
Z rozpočtovaných 93 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 sume 81 859,55, čo
predstavuje 88,02 % čerpanie.
c) Športové služby – multifunkčné ihrisko
Z rozpočtovaných 67 053,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 56 626,21EUR,
čo predstavuje 84,45 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Upravený rozpočet
na rok 2019
34 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

34 851,94

102,51

Z rozpočtovaných 34 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 34 851,94 EUR, čo predstavuje 102,51 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky
Upravený rozpočet
na rok 2019
625 107,62

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

625 107,03

100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 625 107,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 625 107,03 EUR, čo predstavuje 100 % 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
625 107,03EUR
Kapitálové výdavky
Upravený rozpočet
na rok 2019
29 156,72

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

29 156,23

100,00

Kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie počítača – 1 407,00 Eur, krájača zeleniny 2 629,98 Eur, kuchynského robota – 8 746,56 Eur a vybudovania odvodnenia - 16 372,69 EUR .
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku
Duplicitná platba (- 6 505,23) vrátená na učet 1/2020
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií obec
Z toho finančná zábezpeka
Príjmy z finančných operácií ZŠ
Z toho finančná zábezpeka
Výdavky z finančných operácií obec
Z toho finančná zábezpeka
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 269 796,34
1 236 115,61
33 680,73
1 189 391,80
564 284,77
625 107,03
80 404,54
35 057,00
35 057,00
0,00
274 530,22
245 373,99
29 156,23
- 239 473,22
-159 068,68
-165 574,84
- 45 868,61
- 211 443,45
259 148,48
- 2 855,00
1 857,87
-1 857,87
34 851,94
- 2 855,00
224 296,54
1 561 146,82
1 502 425,19
58 721,63
45 868,61
12 853,02

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 159 148,48 Eur sa navyšuje o sumu - 6 506,23
Eur, čo je duplicitná platba, vrátená do rozpočtu v r. 1/2020. Schodok rozpočtu je celkovo:
- 165 574,84 Eur.
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Prebytok rozpočtu v sume – 58 721,61 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 :
45 868,61
a) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 33 217,57 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 27 484,67 EUR – prenesené
kompetencie
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 876,50 - dopravné pre deti z obce
Kuklov
- stravné pre ZŠ s MŠ v sume 4 856,40

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) príjem za stravné prijaté vopred v ZŠ s MŠ - 4 917,52 EUR
d) zostatok v ZŠ s MŠ ma príjmovom účte 14,32 EUR
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
12 853,02 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 12 853,02 EUR, navrhujeme /ponechať/ použiť na :
- tvorbu rezervného fondu EUR 12 853,02

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
ZS k 1.1.2019
z toho - RF
- FO
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
uzn. č. 120/19 zo dňa 13.12.2019
uzn. č. 121/19 zo dňa 13.12.2019

Suma v EUR
329 616, 53
329 616,53
24 309,15
16 049,72
1 080,00
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uzn. č. 122/19 zo dňa 13.12.2019

81 859,55

uzn. č. 123/19 zo dňa 13.12.2019

3 228,00

uzn. č. 124/19 zo dňa 13.12.2019

21 626,21

uzn. č. 125/19 zo dňa 13.12.2019

66 899,63

uzn. č. 126/19 zo dňa 13.12.2019

2 461,79

uzn. č. 127/19 zo dňa 13.12.2019
968,40
KZ k 31.12.2019

159 752,38

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
dovolenka
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
237,10
1 870,13
350,10
0,0
1 757,13

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

6 703 617,83

6 677 437,41

Neobežný majetok spolu

5 542 536,76

5 685 363,08

0,00

0,00

4 951 581,61

5 094 407,93

590 955,15

590 955,15

1 159 698,72

989 466,40

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

673 462,22

688 497,77

0,00

16 083,00

8 498,22

4 417,49

477 738,28

280 468,14

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 382,35

2 607,93

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

6 703 617,50

6 677 437,41

Vlastné imanie

4 273 747,86

4 296 893,69

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

4 273 747,86

4 296 893,69

906 506,33

859 998,20

1 900,00

1 900,00

53 982,41

33 217,57

789 370,95

756 975,14

61 252,97

67 905,49

1 523 363,64

1 520 545,52

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR
2 067,34
18 052,87
10 648,44
3 212,84
33 217,57

z toho v lehote
splatnosti
2 067,34
18 052,87
10 648,44
3 212,84
33 217,57

z toho po lehote
splatnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- iné záväzky
- štátnym fondom
- zo SF
- ostatné záväzky
- rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2019

0
755 218,01
1 757,13
33 924,00
1 900,00
859 998,20

0
755 218,01
1 757,13
33 924,00
1 900,00
859 998,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výstavba
byt. domu
Výstavba
byt. domu

Ročná
splátka
istiny
za rok 2019

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2019

458 739,96

14 871,01

2 991,01

287 896,76

2038

612 177,00

19 052,61

6 350,26

462 351,64

2042

Výška
poskytnutého
úveru

Rok
splatnosti

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
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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................

Suma v EUR

1 145 375,51
39 414,57
1 184 790,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750 248,40

750 248,40
750 248,40
750 248,40
0,00
0,00
0,00
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Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

750 24840
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 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821007
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

1 269 796,34
1 236 115,61
33 680,73
1 269 796,34
445 800,31
0,00
0,00
823 996,03
823 996,03
31 996,94
9 341,27
41 338,21

Obec neuzatvorila v r. 2019 žiadnu lízingovú zmluvu

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 2019 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-

Futbalový klub - bežné výdavky – cestovné,
bežná údržba objektu
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
Stolný tenis – bežné výdavky - cestovné
FS Juránek – bežné výdavky – cestovné,
údržbu krojov
MS červeného kríža – bežné výdavky –
posedenie pre darcov krvi, členská schôdza

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

11 450,00

11 450,00

0

0,00

0,00

0

300,00

300,00

0

6 000,00

6 000,00

0

259,52

259,52

0
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Sociálna komisia
Atletický klub pri ZŠ s MŚ - bežné výdavky
cestovné
Rímskokatolícka farnosť – bežné výdavky,
výlet pre deti
Spolu

492,84

492,84

0

2 900,00

2 900,00

0

1 000,00

1 000,00

0

22 402,36

22 402,36

0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2018
o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
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
ZŠ s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

203 503,70

203 503,70

Rozdiel - vrátenie
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ - normatívne
- nenormatívne
- hmotná núdza

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

408 424,00
6 463,60
15 855,60

380 940,00
6 463,60
10 999,20

Rozdiel - vrátenie
27 484,00
0,00
4 856,40

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

okresný úrad
Senica
okresný úrad
Trnava
okresný úrad
Trnava
okresný úrad
Trnava
okresný úrad
Trnava
ÚPSV a R
okresný úrad
Trnava
okresný úrad
Senica
okresný úrad
Senica
okresný úrad
Senica
okresný úrad
Senica
okresný úrad
Senica
okresný úrad
Senica

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

2 237,92

2 237,92

0,00

408 424,00

380 940,00

27 484,00

školstvo , vzdelávacie poukazy

4 525,00

4 525,00

0,00

školstvo, príspevok na výchovu a
vzdelávanie

2 039,00

2 039,00

0,00

73,00

73,00

0,00

15 100,00

10 243,60

4 856,40

1 855,00

978,50

876,50

71,97

71,97

0,00

životné prostredie

155,04

155,04

0,00

voľby

576,37

576,37

0,00

hlásenie pobytu

549,78

549,78

0,00

29,20

29,20

0,00

229,95

229,95

0,00

3 454,46

3 454,46

0,00

96,70

96,70

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

583,00

583,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

matrika
školstvo, normatívne

školstvo - učebnica prvouky
stravné pre deti v HN
dopravné pre deti
cestné komunikácie

register adries
CO

ÚPSV a R

zamestnanosť

ÚPSV a R

rodinné prídavky

Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Okresný
úrad Trnava
Trnavský
samosprávny
kraj
c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

multifunkčné ihrisko
požiarna ochrana - vybavenie
školstvo - učebnice
podpora športových aktivít

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Vypracovala:
Bc. Mária Fačkovcová

Predkladá:
Mgr. Anna Kratochvílová

V Borskom Svätom Jure, dňa 22.5.2020

11. Návrh uznesenia:
a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b / Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
použitie prebytku v sume 12 853,02, 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 12 853,02 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 2019.
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STANOVISKO K ZÚ 2019 - O B C E BORSKÝ SVÄTÝ JÚR

OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR
Por.č.mat.: 24/2020/HK
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Bod č....................

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Borský Svätý Jur
za rok 2019
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2019 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 2019 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. Na stránke obecného úradu je zverejnený
záverečný účet, dátum zverejnenia nie uvedený. Záverečný účet uvádza, že bol zverejnený 29.5.2020.
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. V čase spracovania stanoviska k ZÚ už bol zadaný audit na
overenie účtovnej závierky.
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.
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1. Rozpočet Obce na rok 2019 bol schválený uznesením OZ č. 135-A/201, zo dňa 29.10.2018.
ZÚ uvádza chybný dátum OZ z 13.12.2019. V priebehu zverejnenia prvého ZÚ boli konzultované
s ekonómkou niektoré nezrovnalosti, a nejasnosti údajov v záverečnom účte. Bolo doporučené
upraviť niektoré údaje do súladu s FIN 1-12. Toto bolo zapracované do druhého ZÚ aj zverejnené
a následne zaslané poslancom OZ.
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;
- 5 úpravy rozpočtu na základe uznesení uvádzané v záverečnom účte str. 2.
Obec pri zostavovaní záverečného účtu postupuje 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 2019 - ÚDAJE PODĽA FIN 1-12 K 31.12.2019 ZA OBEC A RO

Rozpočet celkom (B+K + FO)

Skutočnosť
2018

Spolu príjmy
Spolu výdavky

1 260 699,15
1 180 148,80

1 565 859,69
1 498 773,96

80 550,35

67 085,73

VÝSLEDOK celkového rozpočtového
hospodárenia
z toho:

Bežný Rozpočet

Skutočnosť
2018

Príjmy spolu
Výdavky spolu
VH BR (+/-)

1 184 790,08
1 075 029,41
109 760,67

Kapitálový Rozpočet

Skutočnosť
2018

Skutočnosť 2019

Skutočnosť 2019

1 269 796,34
1 189 391,80
80 404,54
Skutočnosť 2019

(+/-)
k. r. 2018

305 161
318 625

(+/-)
k. r. 2018

85 006
114 362

(+/-)
k. r. 2018

Spolu príjmy

31 537,61

35 057,00

3 519

Spolu výdavky

71 958,89

274 530,22

202 571

-40 421,28

-239 473,22

VH KR (+/-)

Skutočnosť
2018

Finančné operácie

Skutočnosť 2019

(+/-)
k. r. 2018

Príjmy FO spolu
Výdavky FO spolu
VH FO (+/-)
Vylúčenie fin. zábezpeky RO z príjmu

44 371,46
33 160,50
11 210,96

261 006,35
34 851,94
226 154,41

216 635
1 691

0,00

-1 857,87

-1 858

VH FO (+/-) bez fin. zábezpeky

11 210,96

224 296,54

1. BEŢNÝ ROZPOČET =

PREBYTKOVÝ

+ 80 404,54 €

Bežné príjmy a výdavky a následne aj celkové príjmy a výdavky sú v stanovisku uvádzané spolu za obec aj
rozpočtovú organizáciu ZŠsMŠ BSJ na základe skutočných príjmov a výdavkov uvádzaných vo výkaze
FIN 1-12 všetkých subjektov.
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Príjmová časť beţného rozpočtu bola zložená z príjmov obce v sume 1 236 115,61 € a za rozpočtovú
organizáciu (RO) - školu v sume 33 680,73 €, čo predstavuje nárast príjmov o 85 006 eura k minulému
roku (r. 2018).
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, hlavne podielové dane fyzických osôb (FO).
Z bežných príjmov tvoria najväčšiu časť:
Vlastné príjmy : tvorili 50,47 % = 790 315,30 €, z toho bežné príjmy ovplyvnili najmä v členení podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni kategórie a porovnanie s minulým rokom:

Členenie podľa EK (v € a vrátane RO)

nárast pokles
k r. 2018

Podiel na celk.
príjmoch (v %)

31.12.2018

31.12.2019

1 184 790,08
794 446,65
628 648,36
507 374,55
72 459,50
48 814,31
0,00
126 383,72
99 666,64
25 423,42
1 543,20
17,05
1 276,61
39 414,57

1 269 796,34
790 315,30
672 211,05
551 578,65
71 046,39
49 586,01
0,00
118 104,25
105 764,51
11 735,83
57,00
6,91
597,00
33 680,73

85 006,26
-4 131,35
43 562,69
44 204,10
-1 413,11
771,70
0,00
-8 279,47
6 097,87
-13 687,59
-1 486,20
-10,14
-679,61
-5 733,84

81,09
50,47
42,93
35,23
4,54
3,17
0,00
7,54
6,75
0,75
0,00
0,00
0,04
2,15

300 GRANDY A TRANSFERY spolu (zo ŠR)

420 337,84

480 800,31

60 462,47

30,71

310 GRANDY A TRANSFERY - bežné(zo ŠR)
311 - bežné granty - príspevky od sponzorov a

390 343,43

445 800,31

55 456,88

28,47

390 343,43

445 800,31

55 456,88

28,47

0,00

0,00

Beţné príjmy:
Vlastné príjmy - v tom:

100 Daňové príjmy :
110 (111 podiel na dani FO)
120 - dane z majetku - miestne dane
130 - dane za tovary a služby
160 sankcie uložené v daň.konaní

200 Nedaňové príjmy:
210 - Príjmy z podn. a vlastníctva
220 - admin. iné pol.
233 - z toho kapitl.príjmy:
240 - úroky z úverov tuz.pôžičiek
290 - ostatné príjmy príjmy (RO)
Príjmy rozpočtových org. Spolu

darcov na rozvoj kultúry, živ.prostr.,zdrav.školstvo;

312 - bežné transfery v rámci VS na prenesený výkon

0,00

št. správy

320 - kapitálové granty tuzemské

29 994,41

35 000,00

5 005,59

2,24

Kapitálové príjmy celkom:

31 537,61

35 057,00

3 519,39

2,24

400 Finančné operácie príjmové s RO

44 371,46

261 006,35

216 634,89

16,67

1 260 699,15

1 565 859,69

305 160,54

100,00

P R Í J M Y celkom s RO:

Daňové príjmy: tvora 42,93 % podiel na celkových príjmoch, z toho najvyššou položkou sú podielové dane
FO, ktoré predstavujú nárast viac ako 44 t. €;
Nedaňové príjmy: tvoria len 7,54 % podiel na celkových príjmoch, pričom je v nich zaznamenaný pokles
výberu oproti minulému roku o viac ako 8 tis. €. Jednotlivé daňové aj nedaňové položky sú rozpísané
v záverečnom účte str. 3 ako aj vo vyššie priloženej tabuľke.
Bežné granty a transfery tvoria 28,47 % podiel na celkových príjmoch; . V ZÚ je rozpis transferov podľa
účelu a poskytovateľa, najväčší podiel tvoria transfery na školstvo 408 424 € - normatívy, vzdelávacie
poukaz v sume 4 525 € a iné prenesené kompetencie na úseku matriky, komunikácie, životné prostredie,
požiarna ochrana a iné.
Plnenie výdavkovej časti beţného rozpočtu:
Výdavky obce boli 564 284,77 eur a RO boli 625 107,03 €.
Celkovo výdavky ovplyvnili v porovnaní s rokom 2018 najmä:
- Mzdy a platy – na obecnom úrade, aj v škole;
- tovary a služby obce viac o + 19 162,96 €;
- tovary a služby školy klesli o – 24 233,96 €;
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V rámci ekonomickej klasifikácie majú najvyšší podiel v rámci rozpočtu bežné výdavky za obec aj školu
prevádzkové výdavky, predovšetkým mzdy, platy a s nimi súvisiace poistné (610+620) Mzdové výdavky za
obec vzrástli o viac ako 40 t. eur, za školu o viac ako 50 tis. eur. je najväčšou položkou - tovary a služby
zaokrúhlene 218 tis. eur. Ostatné položky a ich presné čerpanie je rozpísané v priloženej tabuľke:
Výdavky- ZÚ 2019 - obec

31.12.2018

Výdavky - beţné:
610

Mzdy, platy, ostatné vyr.

620

Poistné a príspevky do poisťovní

630

Tovary a služby

640

Bežné transfery (v rámci RO a rozp.org.)

650

Splácanie úrokov a pôžičiek

494 401,74
157 458,89

Výdavky- ZÚ 2019 - ZŠsMŠ (RO)

nárast/pokles k
r. 2018

564 284,77
197 545,26

69 883,03
40 086,37

57 704,79

70 845,20

13 140,41

231 011,91

250 174,87

19 162,96

40 048,63

36 378,17

-3 670,46

8 177,52

9 341,27

1 163,75

31.12.2018

Výdavky - beţné:

31.12.2019

31.12.2019

nárast/pokles k
r. 2018

625 107,03
362 002,92

44 479,36

610

Mzdy, platy, ostatné vyr.

580 627,67
311 177,42

620

Poistné a príspevky do poisťovní

108 444,51

125 508,87

17 064,36

630

Tovary a služby

160 058,75

135 824,79

-24 233,96

640

Bežné transfery (v rámci RO a rozp.org.)

946,99

1 770,45

823,46

650

Splácanie úrokov a pôžičiek

0,00

0,00

0,00

50 825,50

Z výdavkov obce z hľadiska funkčnej klasifikácie, ktorý záverečný účet uvádza všetky na str. 6 bola
najvyššia položka výdavkov na správu obecného úradu ako výkonného orgánu v sume 238 699,01 eur,
potom na rozvoj obce v čiastke 114 572,52 eur, na bývanie a občiansku vybavenosť bolo vynaložených
19 007,87 eur..

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV - SCHODKOVÝ: - 239 473,22 €, vykrytý
prebytkom z časti bežného rozpočtu a finančných operácií.
Kapitálové príjmy predstavujú spolu čiastku 35 057 €, čo je príjem predaja pozemku v sume 57 eur,
a 35 000 kapitálový grant na multifunkčné ihrisko;
Kapitálové výdavky boli v čiastke 224 269,54 €, smerovali najviac do oblastí ochrany pred požiarmi
96 894,04 €, následne na rozvoj bývania - siete novej IBV a športové služby – multifunkčné ihrisko.
Kapitálové výdavky školy - najväčšia suma bola vynaložená na vybudovanie odvodnenia v sume 16 372,69
€.
Výdavky kapitálové OÚ + ZŠsMŠ

31.12.2018

Výdavky - kapitálové:
710 - obec

Obstarávanie kapitálových aktív

71 958,89
47 205,94

711 - ZŠsMŠ

Obstarávanie kapitálových aktív

24 752,95

31.12.2019

nárast/pokles k
r. 2018

274 530,22
245 373,99

202 571,33
198 168,05

29 156,23

4 403,28

3. FINANČNÉ OPERÁCIE – PREBYTOK + 226 154,41 €.
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...“, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky,
predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
rozpočtu obce.
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Príjmové operácie - Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa do rozpočtu obce zapájajú
prostriedky rezervného fondu, návratných zdrojov financovania, aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR
poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, ktoré sa čerpajú resp. vracajú do ŠR v rozpočtovom
roku. Obec BSJ v roku 2019 zapojila cez príjmové finančné operácie do rozpočtu 261 006,35 eur (vrátane
prijatia zábezpeky 2 855 eur za obec a 1 857,87 eur za školu - následne bude odpočítaná z prebytku FO),
z ktorých ostalo nevyčerpaných:
- 33 217,57 z predchádzajúceho roka z toho na: 27 487,67 € na prenesený výkon ŠR, 876,50 € na
dopravné pre deti; 4 917,52 € zostatok za stravné,
- 7 719,20 na rozvoj bývania
- 14,32 €, zostatok na príjmovom účte školy,
45 868,61 € spolu nevyčerpané
Pozn: Do budúcnosti písať v rámci finančných operácií sumy spolu za obec aj školu podľa FIN 1-2 aká je
skutočnosť a následne odpočítať odpočítateľné položky.

Výdavkové operácie - Prostredníctvom výdavkových finančných operácií sume 34 851,94 € obec v
roku 2019 realizovala splácanie istín dlhodobých úverov zo ŠFRB vo výške 31 996,94 € a 2 855,00 €
ako ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené zábezpeky.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: = SCHODOK - 159 068,68 €.
 Z bežného a kapitálového rozpočtu = - 159 068,68 € (§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z. z. );
 Po zapojení finančných operácií, zostal prebytok + 65 227,86 €
 Hospodársky výsledok bol upravený o zníženie súm pre vylúčenie z prebytku v sume - 52 373,84 €
 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO VYLÚČENÍ ÚČELOVÝCH PROSTRIEDKOV = + 12 854,02 €
Výsledok hospodárenia
Beţný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia po zapojení
finančných operácií
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov zo ŠR
Vylúčenie duplicitnej platby
Výsledok hospodárenia pre účely
tvorby fondov

Skutočnosť
2018

Skutočnosť 2019

(+/-)
k. r. 2018

109 760,67
-40 421,28
69 339,39
11 210,96

80 404,54
-239 473,22
-159 068,68
224 296,54

-29 356
-199 052
-228 408
213 086

80 550,35

65 227,86

-15 322

-63 864,15

-45 868,61
-6 505,23

16 686,20

12 854,02

-3 832

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.

NÁVRH PRE OZ :
V záverečnom účte sa navrhuje očistený prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 12 854,02 €,
pre tvorbu rezervného fondu.
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II.

BILANCIU AKTÍV A PASÍV

Zostatková hodnota majetku na strane aktív a pasív je 6 677 437,41 € (netto), pričom celkový
majetok poklesol o – 26 180,42 €. Najväčšiu hodnotu má:
 dlhodobý hmotný majetok v sume 5 094 407,93 €, vzrástol o 142 826,32 eur,
 obeţný majetok má hodnotu 989 466,40 eur,
 FINANČNÝ MAJETOK (v €)
Zostatok finančných účtov obce k 31.12.2019 bol (v €) spolu 280 468,14, z toho:
Pokladňa
5 127,67
Ceniny
1 248,00
Bankové účty
274 092,47
 Stav pohľadávok : ...........dlhodobé .............16 083 €
 Krátkodobé pohľadávky ................................ 4 417,49 €, z toho:
Obec eviduje k 31.12.2019 netto pohľadávky v sume 4 417,49 €, čo v porovnaní s r. 2018 poklesli, ich
zloženie je nasledovné:
- vývoj daňových úplne klesol, ktoré ako vyplýva z tabuľky
- Pokles možno zaznamenať v ne daňových pohľadávkach a o 733,06 €.
K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v hodnote 8 429,98 €, pri nedaňových príjmoch to bolo
2 935,79, pri daňových 5 494,19 €, čo znamená, že opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k
takej pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a k
spornej
pohľadávke
voči
dlžníkovi,
s
ktorým
sa
vedie
spor
o
uznanie.
Vývoj pohľadávok (netto):

k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

(+/-) k r. 2018

Krátkodobé pohľadávky
Z toho najmä:

6 923,90

8 498,22

4 417,49

-4 080,73

Pohľadávky nedaňových príjmov

2 179,98

4 236,86

3 503,80

-733,06

Pohľadávky z daňových príjmov

4 719,77

3 464,45

0,00

-3 464,45

24,15

796,91

913,69

116,78

Iné pohľadávky

 Vývoj záväzkov v €
Obec podľa účtovných výkazov eviduje záväzky v hodnote 859 998,20 € v zložení:
Vývoj záväzkov:

k 31.12.2018

Záväzky spolu
Rezervy súčet
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet
Dlhodobé záväzky súčet
Krátkodobé záväzky súčet
III.

906 506,33
1 900,00
53 982,41
789 370,95
61 252,97

k 31.12.2019

859 998,20
1 900,00
33 217,57
756 975,14
67 905,49

(+/-) k r. 2018

-46 508,13
0,00
-20 764,84
-32 395,81
6 652,52

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU,

Obec v r. 2008 a 2012 uzatvorila zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Tak ako uvádza ZÚ úver je
dlhodobý do doby splatnosti v r. 2038 so splátkami v sume 20 142 € mesačne. Členenie jednotlivých úverov
uvádza ZÚ na str. 13.
Podľa ustanovení § 17 ods. 8 zákona o RP územnej samosprávy sa do celkovej výšky dlhu nezapočítavajú
záväzky a pôžičky zo ŠFRB, výška záväzkov vyplývajúcich zo ŠFRB je 750 248,40 € .

Obec sledovala dodržanie návratných zdrojov financovia, avšak z dôvodu, že obec nečerpá návratné
zdroje financovania, nevykazuje ani % zadlženia k výške dlhu, ani k sume splátok.
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IV.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ICH PÔSOBNOSTI

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
§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 2019 poskytla dotácie v celkovej výške 22 402,36, čo je o cca 6 t. eur. menej ako v r. 2018.
Najväčšia čiastka bola smerovaná do športu pre Futbalový klub v sume 11 450 eur, následne záujmový klub
FS Juránek v sume 6000 eur. ZÚ uvádza, že všetky dotácie boli v súlade s VZN č. 1/2018.

V.

VI.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH, V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV podľa

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
Návrh záverečného účtu Obce BSJ za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16
ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce BSJ za rok 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 os 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli
a na webovom sídle obce.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2019 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Kontrola odporúča:
- Upravený a schválený Záverečný účet podpísaný zverejniť;
Návrh uznesenia
Uznesenie č. _______________ Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jury
berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
Borský Svätý Jur, 25.6.2020
Mgr. Iveta Balejčiková
hlavná kontrolórka obce
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N6vrh

zix dzn6ho nariadenia
obce Borskf Sfiitf Jur

V5eobec ne

E.112020
o

urieni Sirky ochrann6ho p6srJna pohrebiska, pravidiel

umiestilovania a povoloovania bud{v a stavieb umiestilovan,ych
v ochrannom prisme so zretel'[m na pietny charakter
pohrebiska a ustanovenie iinnlstio vykoniivanie ktoryctr
v ochrannom prisme nie je rfoZnd poias polhrebu

N6vrh VZN vyveseny dia: 2. 6.2020
N6vrh VZN zvesen;i' df,a:

Lehota na predloZenie pripomienok k nivrhu VpN: do (vr6tane) 12. 6.2020

VZN vyvesend df,a:
VZN zvesen6 dia:
UOinnost' nadobirda: .......... 2020

Obec Borsk:f Svalf Jur podfa ust. $ 6 ods. 2 zftkona

neskorSich predpisov a v sirlade s ust.

$ 15 ods.

3691X990 Zb.

rra

7

o obecnom zriadeniv zneni

d. 13112010

1(..

z. o pohrebnictve

v zneni neskorSich predpisov vyd6va tento

Nfvrh
v5eobecne zhvdznO

i.1/
o

nariadenia

20

urieni Sirky ochrann6ho p6sma pohre

pravidiel urmiestilovania a
anych v ochrannLom pSsm€) so

iskar,

povol'ovania budov a stavieb umi
zretel'om na pietny charakter
hrelbiska a ustanovenie
iinnostf, vykondvanie ktorfch v ochra nom p6sme nie je moZn6 poias
pohreb

ct. t.
Zfkladn6 usta

enla

Obec Borsk;i Svatii Jur (d'alej len ,.obec") tymto v

becne zhvaznym nariadenim (d['alej len

,,VZN") urduje Sirku ochranndho p6sma pohrebi

pravidl6 umiestf,o'vania a povol'ovania

a stavieb umiestiovanych v

ochrannom

me so zretel'om na pietny charakter

pohrebiska a ustanovuje dinnosti, vykon6vanie kto

h v ochrannom p5:sme nie je moZnd podas

budov

pohrebu.

ir.l
Urienie ochrann6ho

a pohrebiska

Obec urduje Sirku ochranneho p6sma 50 m od hran ce pozemku pohrebiska, ktory

je

:zapisany

v katastri nehnutel'nosti spravovanom Okresn;fm radom Senica., katastr6lnym odborom, na
liste vlastnictva dislo 1037, okres Senica, obec

\f

Svtitlf Jur, pozemok parcela registra ,,C"

im dislom l24ll, druh pozemku

s parcel

plocha vo q.imere 19062 m' (d alej len ,,pohrebi

Svali Jur, katastr6lne irzemie Borskyf
ostatn6

"), podet sektorov 2. Sridast'ou pohrebiska

ie i dom smirtku" ktorf sa nachildza na oarcele resi ra ,,O" 12412 aa I 596/88, supisnd i1islo7l I .
Hranica ochrann6ho p6sma pohrebiska je vym

6

v orilohe d. II tohto VZN.

CI. ilI
Pravidli umiestilovania a povol'ovania dov a stavieb umiestilovan'lich v
ochrannom pSsme
hrebiska
I povofovat'

Obec urduje, Ze v ochrannom p6sme pohrebiska sa
a

stavby okrem budov

a

stavieb, ktord poskytuj

vynimodnych pripadoch, ak

to vyZaduje

verejn;f

zastupitefstvo. V ochrannom pdsme cintorina

j

jestvujfcich stavieb pri zachovani p6vodnej qf5ky

sluZby sirvisiace
Ljern, stavbu

umiestriovat' budovy

a ani
s

pohrebnictvom. Vo

musi odsrihlasit' obecnd

moZnd povol'ovat'

len

rekonrltrukciu

vy (stavby).

e I. IV

,.

Ustanovenie iinnosti. vykonivanie kto ch v ochrannonl pasme nre;s
moZn6 poias
hrehu
Obec ustanovuje nasledovny rozsah dinnosti,

h

vykon6vanie

r,' ochrannom p6sme

pohrebiska nie je moZne podas pohrebu.

Zakazuje sa:

a)

vykon6vat' vof nir poulidnir aktivitu.

b) pouZivat' zarradeniana sveteln6 a hlukov6

intenzivny svetelny zdroj, reprodukovanir

kty, najmti ohiostroj, laserove zaliadenie,

u, s vynimkou taklfch, ktord, sirvisia

alebo sri sridast'ou pohrebnlich obradov,
c) usporadrivat' zl'tromaLdenia, ktord

by akf

fvek sp6sobom

ruL5ili pietny c,harakter

pohrebu,
d) organizovanie verej n;fch teloqf chovnjch,

a turistick.lfch podujati, ako aj

infch verejnosti pristupnych spolodensklfch
e)

vykon6vat'hludne alebo ru5ivd dinnosti ak
r6zne stavebnd alebo dom6ce pr6ce.

i sir, najmii kosenie lr(xy, pilenie dreva

dt

dl.

v

Kontrola dodrZiavania nariadenia a

nkcie za poru5enie ustanoveni

nariaden

1,) Kontrolu dodrZiavania ustanoveni tohto nari

2.)

ia vykon6va obec.

Poru5enie tohto v5eobecne zhvazneho nariadeni fyzickou osobou

je priestupkom proti

verejndmu poriadku, zaktoryje moZno uloZit'
predpisom I .

u v sirlade s prislu5nj;m pr6vnym

3.) PoruSenie tohto v5eobecne zbvazneho nariaden

pr6vnickou osobou a.lebo fyzickou

osobou
s

-

podnikatel'om je spr6vnym deliktom, za

prislu5n;fm pr6vnym predpisom

i je rnoZno uloZit'pokutu v sirlade

2.

cr. vr
Ziverein6 usta ovenla
l)

Toto vSeobecne z|vaznd nariadenie bolo
..

2)

dia

Ndvrh tohto vSeobecne ztxFnndho nariadeni bol zverejneny na pripomienkovanie
obdanov na irradnej tabuli a na intemetovei

3)

6lend dbecn;fm zasturpitefstvom v obci

Prijatd vSeobecne zixazne nariadenie bolo

e obce

din .......,.2020.

rejnene na fradnej tabuli obce a na

internetovej str6nke obce dia
4)

Toto v5eobecne ztxdznd nariadenie

ridinnost' dia ......... 2020.

/'/

#.ea'tu""
Mgr. Anna KratochvilovS
starostka obce

I

Zirkon E.36911990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom meni,

2 z6kon
d.37211990 Zb. o priestupkoch v platnom zneni

Obec Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur 690, 908 79 Borský Svätý Jur

Vyhlásenie voľby
hlavného/-ej kontrolóra/-rky obce Borský Svätý Jur
na obdobie 2020 - 2026
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure svojim uznesením č. 210/2020 zo dňa
29.6.2020 vyhlasuje konanie voľby hlavného/-ej kontrolóra/-rky Obce Borský Svätý
Jur na deň 21 .9. 2020 o 18:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Borskom Svätom
Jure (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného/-ej
kontrolóra/-rky obce a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného/-ej kontrolóra/-rky obce:
- Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
- Vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa – výhoda.
2. Náležitosti prihlášky:
- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko.
- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov
o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti / výkon funkcie
hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod./.
- Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní.
- Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
- Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva.
- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
3. Ďalšie predpoklady:
- Najmenej 6 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva.
- Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa
hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb,
zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov.
- Užívateľské ovládanie počítača / Microsoft word, Excel, Power Point /.
- Dynamická a silná osobnosť.
- Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca.
- Reprezentatívne vystupovanie.
- Flexibilnosť.
- Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
- Občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného/-ej kontrolóra/-rky Obce Borský Svätý Jur zašle poštou alebo
osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej
„ Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ na adresu:
Obec Borský Svätý Jur , č. 690 , 908 79 Borský Svätý Jur do 10.8.2020 do 12:00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Borskom Svätom
Jure.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát/-tka na voľbu hlavného/-ej kontrolóra/rky obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a predpisov.
Deň nástupu do zamestnania je 01.10.2020.
V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného/- ej kontrolóra /rky na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

SPOSOB VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:
a. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie
podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce.
b. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát,
ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa
rozhoduje žrebom.
c. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
d. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú
zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
e. Pracovný pomer bude uzavretý na 35 % mesačný pracovný úväzok.

Hlavný kontrolór - Obecný úrad, 908 79 Borský Svätý Jur 690
Por.č. mat.:54/2020/HK

Návrh pl á n u

kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

schválený uznesením OZ č. ................/2020 dňa ...............2020
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej
kontrolórky zameraná na výkon činností:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ:
1. Kontrola opatrení z predchádzajúcich kontrol.
2. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom obce pri prevode majetku.
3. Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, na
základe požiadavky starostu alebo z vlastného podnetu (§ 18 f ods. 1 písm. h) zákona o
obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
1. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky
2021-2023 (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §
18f,1/c)
2. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky
a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon
kontroly v obci.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, § 18f ods. 1 písm. b)
„Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí
byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad príp.
elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková, , email: hlavnakontrolorka@gmail.com v termíne do
15.6.2020.
Zverejnené na úradnej tabuli od ......................... 2020 do ............................. 2020
SPRACOVALA A PREDKLADÁ 4.6.2020: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

8.6.2020

l-

VSeobecn6 agenda

bop
w
'"-,:T'i

I Vieobecni.ag.enda

'1

't

I Predmet:

Ziadost'o pren5jom

:

i te*t:
i Dole

podpisan!'Trnka Peter bytom Borskf Sviihi Jur 736 iiadam o prediienie n6jamnej zmluvy na pozenrok v katastri obce
lr

Borsk)?
i

sviitf Jur

disio pozemku 14289 .Pozemok uiivam

ui dlhiiu dobu podl'a ustanqveni n6jomnej zmluvy a preto iiadam o
x
:l

prediienie . Za kladne vybavenie vopred d'akujem.

;
f

I!

https:i/epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.resVservices/resVrecord/recordpartHtml?id

g[sH#$$v
Eme#$HV I$IEAD
sonsr{i svArY .lun

=107g'1721

-#+ji

1t1

ZSpisnica z 3.zasadnutia Dodasnej komisire zo

dia 18'6'2020

Pritomni : predseda :Marta Hrornkovidovi
ilenovia:Peter VIk
Mgr. Juraj Smoliir
Program: Niivrh zaloZenia Rozvojov6ho podniku,porlmienl,ly , rozsah volrrych Zivnositi...
Zapisovateli : Marta Hromkovidov6

Diskusia: Doiasn6 komisia na svojom tret'om zasadnuti diskutovaler o dalSich moZnostia.ch
Rozvojov6ho podniku , pomer ll0:50 teda Obec a potenciSlny partner,povaZuje Doiasnd komisia za
zatiall najlepiie rie5enie,samozrejme vietko zdvisf orl sedeni a por6d s kolegami poslancarni a so
starostkou obce.KaZdf bude mat' moZnost'vyjadrit' sia,poverdat' si svoj nSzor,ppr.argumerttovat'
predo dan6 ndvrhy 6no a predo naopak nie a hladat'to najlerpSie rieSenie.Nawhujeme jedn6ho
konatella , ktory by bol menovany valnfm zhromaZdenim.llo by boJo zloi'en6 takisto 50:50.2
poslancov a potenciSlneho partnera.Zvoleni poslancliby podpisovali hmotnf zodpovednost'a
mlianlivost'a v pripade tiniku clOvernej inform6cie trude ternto poslanec vyhiienf z valndho
zhromaZdenia a bude volenli ini.
Pre sidlo spoloinosti RP by smr: chceli vyuZit' priestor nad Po5tou, add.1 je to n55,ob,ecny
priestor...add.2 by sa koneine zrekonitruoval. . .
Medzi hlavn6 dinnosti podniku by sme navrhii zaradlit' : Sprdvu a zvelladenie nehnuterln6ho majetku
, tzn. hlladanie moZnostf ako do najlep5ie a najefekti'unej5ie vyuZit'danri nehnutefnost'(di uZ
stavbu,pozemok,areSl) ,aby v do najkrat5om iasovorn obdobi priniesla Obci osoh a z.lsk.Firma by sa
dalej mohla venovat'uskutodilovaniu stavieb,sprostredkovateliskej dinnosrti v oblasti
obchodu,sluZieb a vlfooby,prenlLjmu nehnutellnosti,uloytovacim sluZb6m,usporadfvaniu rOznych
spolodenskfch podujati...atd.opiit'by tieto dinnosti troli do rozpravy k spolod.zmluve.
6alej za vellmi podstatnri a pre Obec ddleZitri vec povaZujeme nivrh,Ze Olbec nebude prrlvddzat'
Ziadny svoj majetok do RP, d6 ho tam len do spr6vyTzn. iilohou tohto podniku buder tento majetok
zhodnocovat',zveladov a( a ai, ndslednf zisk si bude delit' 5i0:50 .Vbetky konkr6tne kroky a
podmienky budri zakotven6 v Spoloienskej zmluve.
Pri jazere Hlinik,toto navrhujerne takisto dat' do sprtivy btLclfcernu RP ,nakoliko si myslfrne ,Ze bude
v nillep5om z6ujme RP- Hlinik. vyuZit'na v5eobecne prospednf priestor a nie len pre niektorych
jednotlivcov.
Vefky prinos RP v naSej obci v.idime aj v zamestnanosti na5ich obEanov vo firme,vyuZitii ich
potenciSlu, znalosti a skrisenosli.
kontrolnd dinnost'podniku by llola zabezpedenS tak,Ze konatell bucle kvartiilne predkladat' pisomnri
spr5vu o dinnosti RP valn6mu z:hromaZdeniu,ppr.kontrol6rovi obce...takisto sa urii v spol.zmluve.
Imanie bv sme navrhovali 500C1 eur,tzn. 2500 : 25011 eur.

Predseda komisie podakoval svojim dlenom za ridast'.
Prilohou tejto Zdpisnice je Prez:entnd listina.
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