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Z á p i s n i c a 

 

Z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 31. 05. 2021 o 

18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur - Marta Hromkovičová, Mgr. 

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

Hudec, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž 

 starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová práceneschopná 

 ospravedlnená Bc. Iveta Kollárová 

 prokurátor JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. 

 hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

 účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová 

 zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostky obce 

Mgr. Ľubica Uhrová , nakoľko starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová je práce 

neschopná. Zástupkyňa starostky obce konštatovala, že je prítomných osem poslancov, 

takže bolo uznášania schopné. Zástupkyňa starostky obce dala hlasovať o programe 

zasadnutia :  

 

     Uznesenie č. 311/2021 

                  z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
Program rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

 

1. Otvorenie  

2. Upozornenie prokurátora Pd 72/21/2205-3 – prerokovanie – zákonnosť v postupe obce 

Borský Svätý Jur pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda 

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2021 o organizácii      

miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur 

4. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho 

zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

5. Zrušenie Uznesenia č.310/2021 - schválenie investičného zámeru športovej strelnice 

6. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce   

7.  Zrušenie uznesenia č.303/2021 -  schválenie spôsobu financovania formou  

predfinancovania pre projekt Zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole 

s Materskou školou  

8.  Zrušenie uznesenia č.154/2020 - Vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov    

9.  Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2020  
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10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce   

11. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2020   

12. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020 

13. Opätovné schválenie Uznesenia č. 305/2021 – Správa hlavného kontrolóra z kontroly  

           č. 3/2021  

14. Rôzne 

15. Záver  

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová, 

Dušan Hudec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

 

 

       Uznesenie č. 312/2021 

                         z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                       zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
za členov návrhovej komisie Mgr. Jozefa Baláža a Martu Hromkovičovú. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová, 

Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

 

 

 



3 

 

        Uznesenie č. 313/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
za overovateľov zápisnice Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Zuzanu Obernauerovú.  

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž, Mgr. 

Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová, 

Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

Bod č. 2  - Upozornenie prokurátora Pd 72/21/2205-3 – prerokovanie – zákonnosť 

v postupe obce Borský Svätý Jur pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho 

referenda 

  

Zástupkyňa starostky v krátkosti informovala o upozornení prokurátora, ktoré tvorí prílohu č.1 

tejto zápisnice. Zástupkyňa starostky odovzdala slovo p. prokurátorovi , ktorý v krátkosti 

oznámil, že bolo zistené, že obec doposiaľ nemala prijaté Všeobecne záväzné nariadenie 

o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur, ktoré je povinné pre obce 

s účinnosťou od 1.4.2018.  Povinnosťou prokurátora bolo reagovať na protiprávny stav 

a považuje predmetné upozornenie prokurátora za dôvodné a žiada OZ o prerokovanie   

Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda. 

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

Uznesenie č. 314/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                 zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

 

a)  berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 

72/21/2205-3 zo dňa 29.04.2021 na porušenie § 4 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri ustanovení podrobnosti 

o organizácii miestneho referenda s pôsobnosťou na území Obce Borský Svätý Jur.  
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b)  vyhovuje upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 72/21/2205-3  

zo dňa 29.04.2021 na porušenie § 4 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri ustanovení podrobnosti o organizácii 

miestneho referenda s pôsobnosťou na území Obce Borský Svätý Jur a prerokuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci 

Borský Svätý Jur. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 3  - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2021 

organizácii  miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur 

Zástupkyňa starostky informovala, že Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č.1/2021 bol 

dňa 14.5.2021 zverejnený na webovom sídle a na úradnej tabuli obce.  Boli doručené 4 

pripomienky, ktoré boli zapracované. Návrh VZN tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

    

   Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

Uznesenie č. 315/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                 zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.1/2021 o organizácii miestneho 

referenda v obci Borský Svätý Jur. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    trojpätinová väčšina prítomných poslancov       
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4. bod -  Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná  25. mája 2021.  

 

Uznesenie č. 154/2020 – Vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov – čiastočne splnené, 

v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo poverenie hlavnej kontrolórky na 

vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrola 

by mala obsahovať periodicitu odvozov a kým bol odvoz realizovaný. Podmienky, oprávnenosť 

účtovania nákladov, kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké príjmy má obec zo 

zhodnotenia komodít, sklo, elektro, plasty, železo. Detailnejšia kontrola by sa mala týkať roku 

2019 a za roky 2018 a 2017 zbežná kontrola, teda celková suma za odpad ročne. Príjmy zo 

zhodnotenia odpadu. Dňa 28.6.2020 zaslala hlavná kontrolórka čiastkovú správu č.1 

z komplexnej kontroly odpadového hospodárstva. Celú komplexnú kontrolu mala hlavná 

kontrolórka p. Balejčíková Iveta predložiť do 21.9.2020, správa nebola predložená.  P. 

Balejčíková bola vyzvaná e-mailom dňa 18.11.2020 starostkou obce k predloženiu kompletnej 

správy z kontroly odpadov. Hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa predložil návrh správy z 

kontroly č.3/2021 – kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz odpadu.     

 

Uznesenie č. 189/2020 – Vypracovanie návrhu Zásad hospodárenia obce – splnené   

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure doporučilo Obecnému úradu v spolupráci 

s komisiami vypracovať návrh Zásad hospodárenia obce do  31. 10. 2020. Tohto času Obecný 

úrad spracoval návrh zásad hospodárenia obce, ktorý bude prekonzultovaný s komisiami OZ.  

Do Zásad hospodárenia obce budú zapracované pripomienky okresného prokurátora. Obecný 

úrad vypracoval Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur, 

ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 01.04.2021.          

 

Uznesenie č. 194/2020 – Návrh spoločenskej zmluvy – v evidencii - zrušené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure poverilo Dočasnú komisiu , aby v spolupráci 

s právnikom a potencionálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov 

Rozvojového podniku, ktoré budú predložené Obecnému zastupiteľstvu na schválenie v čo 

najkratšom možnom termíne s ohľadom na súčasnú situáciu. Dočasná komisia oznámila, že 

budú prebiehať rokovania , kde bude mať každý poslanec možnosť predložiť svoj návrh, 

následne sa v spolupráci s právnikom a potencionálnym partnerom vypracuje Návrh 

spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku. Doteraz žiadne podklady neboli 

predložené. Predmetné uznesenie bolo zrušené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

19.04.2021.    

 

Uznesenie č. 232/2020 – Predloženie doplneného pasportu dopravy - v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure žiadalo Obecný úrad o predloženie doplneného 

pasportu dopravy o bezpečnostné prvky zabezpečujúce vyššiu bezpečnosť obyvateľov na 

určených miestach podľa mailu z 12.8.2020 od D. Hudeca podľa nákresu + časť Tomky. Od 

dopravného inžiniera p. Vachaju sme obdržali vyjadrenie, že v priebehu doplňovania 

pasportizácie nastala zmena vyhlášky „30 Vyhláška, Ministerstva vnútra, Slovenskej republiky, 

z 13.2.2020 o dopravnom značení“, ktorej platnosť je od 1.4.2020. Celá dokumentácia 

pasportizácie dopravného značenia bola prepracovaná a zaslaná na Okresný dopravný 

inšpektorát PZ SR Senica dňa 23.9.2020 a opäť bola preposlaná 27.10.2020. Mailom sme 
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požiadali o informáciu k schváleniu. Pracovník Policajného zboru Senica bol práceneschopný, 

postupne rieši pracovné záležitosti, ktorého sme kontaktovali a opäť sme museli predložiť 

žiadosť o vyjadrenie.           

 

Uznesenie č. 240/2020 – Vyjadrenie  vlastníkov dotknutých pozemkov parcely č. 121/1 

a 123/1 – v evidencii 
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure žiadalo Obecný úrad, aby v prípade, že sa 

vlastníci dotknutých pozemkov nevyjadria do 30.9.2020, podá obec návrh na vyvlastňovacie 

konanie. Obdržali sme vyjadrenie od vlastníkov , okrem p. Sameka a p. Samekovej, že 

nesúhlasia s navrhovanou sumou. Podľa vyjadrenia poslankyne Marty Hromkovičovej prebieha 

rokovanie so splnomocnenými zástupcami vlastníkov dotknutých parciel. Na obec bola 

doručená cena znalca. 

 

Uznesenie č. 267/2020 – zrušenie uznesenia č. 155/2020 – Odmena hlavnej kontrolٕórke -

nepodpísané     

Uznesenie bolo podané na riešenie na Okresnú prokuratúru Senica, zatiaľ sme neobdržali 

stanovisko.  

 

Uznesenie č. 288/2021 - Upozornenie prokurátora Pd 158/20/2205-3 –  prerokovanie - 

uznesenie  č. 57/2010 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure vyhovelo upozorneniu prokurátora Okresnej 

prokuratúry Senica sp. zn. Pd 158/20/2205-3 zo dňa 25.02.2021 proti Uzneseniu Obecného 

zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 57/2010, prijatému na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva dňa 08.11.2010, ktorým boli schválené Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Borský Svätý Jur,  ukladá obecnému úradu pripraviť Návrh Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur tak, aby tieto Obecné 

zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure spolu so zrušením Uznesenia Obecného zastupiteľstva 

obce Borský Svätý Jur č. 57/2010 zo dňa 08.11.2010 schválilo najneskôr do 19.04.2021. 

Obecné zastupiteľstvo dňa 19.04.2021 schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Borský Svätý Jur po zapracovaní 16-tich pripomienok, ktoré boli doručené a zrušilo 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 57/2010 zo dňa 08.11.2010.   

 

Uznesenie č. 292/2021 - Upozornenie prokurátora Pd 153/20/2205-2 –  prerokovanie - 

uznesenie č. 13/2015 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva – splnené  

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure vyhovelo upozorneniu prokurátora Okresnej 

prokuratúry Senica sp. zn. Pd 153/20/2205-2  zo dňa 01.03.2021 proti Uzneseniu Obecného 

zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 13/2015, prijatému na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva dňa 23.02.2015, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, ukladá obecnému úradu pripraviť Návrh Rokovacieho 

poriadku Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure tak, aby tento Obecné zastupiteľstvo 

v Borskom Svätom Jure spolu so zrušením Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Borský 

Svätý Jur č. 13/2015 zo dňa 23.02.2015 schválilo najneskôr do 19.04.2021. Obecné 

zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur dňa 19.04.2021 schválilo Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure a zrušilo Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 

Borský Svätý Jur č. 13/2015 zo dňa 23.02.2015.  

 

Uznesenie č. 298/2021 - Program rokovania obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 19. 04. 2021.  
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Uznesenie č. 299/2021 - Doplnenie programu o bod Zmena rozpočtu č.1/ 2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zaradenie do programu bodu Zmena 

rozpočtu č.1/2021 za tretí bod programu.     

 

Uznesenie č. 300/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie  
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Dušana 

Hudeca a Mgr. Juraja Smolára. 

 

Uznesenie č. 301/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice   
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu 

Kollárovú a Petra Vlka.  

 

Uznesenie č. 302/2021 - Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva    
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, 

že v evidencii zostávajú uznesenia č. 154/2020, č.189/2020, č.194/2020, č.232/2020, 

č.240/2020, č.267/2020, č.288/2021, č.292/2021.  

 

Uznesenie č. 303/2021 - Doplnenie programu – predfinancovanie - Zlepšenie technického 

vybavenia učební v Základnej škole s MŠ   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo pre projekt Zlepšenie technického 

vybavenia učební v Základnej škole s Materskou školou spôsob financovania formou 

predfinancovania.   

 

Uznesenie č. 304/2021 – Zmena rozpočtu č.1/2021                                                   
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur neschválilo Zmenu rozpočtu č.1 v kapitálovej 

časti príjmy a výdavky Základná škola s Materskou školou , je navrhnutá suma 154 634 € 

a spoluúčasť obce 8 139 €.  

 

Uznesenie č. 305/2021 - Správa hlavného kontrolóra z kontroly č. 3/2021 – nepodpísané 

– v evidencii  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. po prerokovaní zobralo na vedomie Správu z kontroly č.3/2021 

– kontrola zmluvných dodávateľov  a zároveň ,  že súčasťou zápisnice bude správa starostky 

k predmetnej kontrole a správa hlavného kontrolóra a ďalej Obecné zastupiteľstvo poverilo 

Obecný úrad,  aby danú správu zaslalo na prokuratúru na prešetrenie.  Predmetné uznesenie 

starostka nepodpísala a bolo zaslané na Okresnú prokuratúru.  

 

Uznesenie č. 306/2021 - Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Borský Svätý Jur - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Borský Svätý Jur po zapracovaní 16-tich pripomienok, ktoré boli doručené 

a zrušilo Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 57/2010 zo dňa 

08.11.2010.   

 

Uznesenie č. 307/2021 - Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce 

Borský Svätý Jur - splnené   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure a zrušilo Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 

Borský Svätý Jur č. 13/2015 zo dňa 23.02.2015.  

 

Uznesenie č. 308/2021 - Zrušenie Uznesenia č. 194/2020 - poverenie Dočasnej komisie na 

vypracovanie návrhu spoločenskej zmluvy a stanov Rozvojového podniku  
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Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č. 194/2020 zo dňa 

18.05.2020, poverenie Dočasnej komisie, aby v spolupráci s právnikom a potencionálnym 

partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov Rozvojového podniku, ktoré budú 

predložené Obecnému zastupiteľstvu na schválenie v čo najkratšom možnom termíne 

s ohľadom na súčasnú situáciu. 

 

Uznesenie č. 309/2021 - Zrušenie Uznesenia č. 150/2020 - zriadenie dočasnej rozvojovej 

komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č. 150/2020 zo dňa 

02.03.2020,  zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie 

obecného podniku,  ktorá pripraví návrh zloženia predmetu činnosti, personálneho obsadenia 

a fungovania obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce Borský Svätý Jur. Termín 

predloženia návrhu do 18.5.2020. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure volí   za 

predsedu komisie Dočasnej komisie Martu Hromkovičovú a za členov komisie volí Dušana 

Hudeca, Mgr. Juraja Smolára, Petra Vlka. 

 

Uznesenie č. 310/2021 - Strelecký klub Dráhy - Žiadosť o schválenie investičného zámeru 

- splnené     

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo investičný zámer športovej strelnice 

za podmienok, že budú splnené všetky potrebné povolenia kompetentných inštitúcií žiadateľovi 

Strelecký klub Dráhy, občianske združenie, 908 71 Moravský Svätý Ján na pozemkoch parcelné 

č.: 17004, 17005, 17006, 17007.       

  

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

a, 105/2018, 120/2018, 121/2018 a 126/2018. 

Uznesenie č. 316/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                 zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie  

 

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č.154/2020, č.232/2020,  

č.240/2020, č.267/2020, č.305/2021.  

 

  Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

5.  bod - Zrušenie Uznesenia č. 310/2021 - schválenie investičného zámeru športovej 

strelnice  

Zástupkyňa starostky informovala, že k zrušeniu predmetného uznesenia bola podaná petícia 

občanov z Borského Svätého Jura a Húškov, Trajlinkov a zároveň obec obdržala zamietavé  
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stanovisko z Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Zástupkyňa starostky sa spýtala, či má niekto 

k uvedenému otázky.  

 

O slovo sa prihlásil občan Juraj Šelc, ktorý sa vyjadril, že do prírodnej rezervácie nepatria 

strelnice, je tam II. stupeň ochrany, vzácne vtáctvo. Bola už podpísaná petícia občanmi 

z Borského Sv. Jura, ktorá ešte stále beží a petícia podpísaná občanmi z Húškov a Trajlinkov. 

Žiada poslancov o stiahnutie schválenia vybudovania strelnice.  

 

Poslanec Mgr. Jozef  Baláž sa vyjadril, že sa schválil investičný zámer a je pravdepodobné, že 

by sa nechválilo vybudovanie strelnice, otázne je, či má Strelecký klub vybavené všetky 

potrebné povolenia, ako je aj súhlas zo životného prostredia. Starostka podpísala uznesenie 

a tým súhlasila so zámerom, takže nielen poslanci uznesenie odsúhlasili. Poslanec sa vyjadril, 

že bola podpísaná petícia, je potrebný doklad od občanov a pre poslancov je záväzné 

rozhodnutie občanov.     

 

Občan p. Nižňanský reagoval, že je podozrivé, prečo Strelecký klub chce vybudovať strelnicu 

nie na svojom území, ale blízko osád, v chránenej oblasti, kde by bola neprípustná streľba.  

 

Poslankyňa Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že poslanci súhlasili s projektom ako takým, 

obdržali len balistický posudok a informácie o streľbe, a poslanci nikdy neodsúhlasili výstavbu 

strelnice ako bolo prezentované p. Čermákom a týmto sa poslanci dištancujú od akýchkoľvek 

schvaľovaní výstavby strelnice, samotné CHKO sa vyjadrilo, že je to v uvedených miestach 

neprípustné, vedeli, že to nebude schválené.    

 

Poslanec Peter Vlk sa vyjadril, že sme schválili investičný zámer s podmienkami, vopred sme 

vedeli, že určité veci nebudú schválené, nakoľko sa jedná o chránenú krajinnú oblasť a petícia 

občanov je pre poslancov záväzná.  

 

Pracovník z CHKO p. Olšovský Tomáš sa vyjadril, že Streleckému klubu bol schválený 

investičný zámer s tým, že si vybavia všetky potrebné povolenia, momentálne na Okresnom 

úrade v Senici neevidujú ich žiadosť, preto ak OZ zamietne uznesenie, cesta pre vybavenie sa 

Streleckému klubu zatvára.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

a, 105/2018, 120/2018, 121/2 126/2018. 

           Uznesenie č. 317/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

ruší    

 

Uznesenie č. 310/2021 zo dňa 19.04.2021, ktorého znenie je: Obecné zastupiteľstvo Obce 

Borský Svätý Jur schválilo investičný zámer športovej strelnice za podmienok, že budú splnené 

všetky potrebné povolenia kompetentných inštitúcií žiadateľovi Strelecký klub Dráhy, 

občianske združenie, 908 71 Moravský Svätý Ján na pozemkoch parcelné č. 17004, 17005, 

17006, 17007.       
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  Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Poslanec Dušan Hudec informoval, že program OZ je dostatočne včas zverejnený, ak majú  

občania informácie, ktoré môžu pomôcť, sú vítané. Občan Juraj Šelc pripomienkoval, ako je 

možné, že poslanci nevedia, čo sa deje v obci, v chatovej oblasti, treba komunikovať s ľuďmi 

v tejto oblasti,  je tu mocenský súboj, odmieta tieto veci podporovať, poslanci majú funkciu, 

treba robiť pre občanov a zaujímať sa.     

 

6.  bod - Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce.  

Zástupkyňa starostky informovala, že dopyty z predchádzajúceho zasadnutia boli zodpovedané.  

 

7. bod - Zrušenie uznesenia č.303/2021 - schválenie spôsobu financovania formou  

predfinancovania pre projekt Zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole 

s Materskou školou  

Zástupkyňa starostky informovala, je to v rozpore so zákonom, preto sa uznesenie ruší. 

Poslankyňa Marta Hromkovičová pripomienkovala, že uznesenie formulovali poslanci inak, 

poverili OcÚ, aby zistil formu financovania projektu. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že je tiež 

iného názoru, celé vzniklo tak, že starostka na OZ 19.4.2021 klamala, nakoľko mala doklad od 

Gemini Group zo dňa 13.4.2021, že forma financovania je predfinancovanie, Poslanci vedia, 

ak zmluva bola podpísaná, nemôže OZ vstupovať do zmluvy. Hlavný kontrolór preto upozornil,  

aby sa zapojili overovatelia a návrhová komisia, kontrolovali uznesenia a zápisnicu. 

Zapisovateľka Martina Sýkorová sa vyjadrila, že uznesenie boli doplňované a spájané 

viacerými poslancami, preto je potrebné uznesenie prečítať ako celistvý súvislý text.   Hlavná 

účtovníčka sa vyjadrila, že sa prijalo uznesenie, aby starostka vyrokovala spôsob financovania. 

Hlavný kontrolór sa vyjadril, že k uvedenému nemuselo prísť, ak by starostka už o uvedenom 

informovala už na prechádzajúcom zasadnutí o forme predfinacovania.  

Zástupkyňa starostky informovala, že sme poslali v stanovenom termíne žiadosť o kontrolu 

verejného obstarávania na projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ s MŠ 

na Trnavský samosprávny kraj. Dňa 24.5.2021 sme obdržali správu z kontroly o žiadosti 

o platbu,  neboli zistené žiadne nedostatky, čakáme na platbu.       

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

      Uznesenie č. 318/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                       zo dňa 31. 05. 2021 
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___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

ruší    

Uznesenie č. 303/2021 zo dňa 19.04.2021, pre projekt Zlepšenie technického vybavenia 

učební v Základnej škole s Materskou školou spôsob financovania formou predfinancovania. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

8. bod - Zrušenie uznesenia č.154/2020 - Vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov    

Zástupkyňa starostky informovala, že predmetnú kontrolu mala vykonať bývalá kontrolórka  p. 

Balejčíková, ktorá dodala len čiastkovú kontrolu a hlavný kontrolór predložil novú správu, 

preto vzhľadom k uvedenému sa uznesenie ruší. Poslankyňa Marta Hromkovičová sa pýtala, či 

sa prokurátor vyjadril k zrušeniu odmeny bývalej kontrolórke, zástupkyňa starostky 

odpovedala, že zatiaľ nie. Hlavný kontrolór reagoval, že uznesenie sa ruší z dôvodu duplicity.    

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

        Uznesenie č. 319/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

                                      Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  

ruší    

 

Uznesenie č. 154/2020 zo dňa 02.03.2020, poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie 

kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrola by mala 

obsahovať periodicitu odvozov a kým bol odvoz realizovaný. Podmienky, oprávnenosť 

účtovania nákladov, kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké príjmy má obec zo 

zhodnotenia komodít, sklo, elektro, plasty, železo. Detailnejšia kontrola by sa mala týkať roku 

2019 a za roky 2018 a 2017 zbežná kontrola, teda celková suma za odpad ročne. Príjmy zo 

zhodnotenia odpadu.  Termín kontroly je do 18.5.2020.  

  Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

 

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

9. bod - Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2020  

Hlavná účtovníčka v krátkosti informovala, že obec je povinná vypracovať záverečný účet , 

v ktorom sa zisťuje výsledok hospodárenia. Na porade boli poslanci oboznámení s výsledkom 

hospodárenia.  Záverečný účet obce tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

       Uznesenie č. 320/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje    

a)  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.      

b / použitie prebytku v sume   61 228,07 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 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  37 742,35 EUR, navrhujeme /ponechať/  použiť na 

tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,   

Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová, Dušan 

Hudec  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Peter Vlk 

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

10. bod - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce   

Hlavný kontrolór v krátkosti oboznámil so svojim stanoviskom . Zameral sa, čo sa plní/neplní 

a stúpa spotreba obce z roka na rok. Upozornil na nevýhodnú zmluvu s Energie2. Robil sa výrub 

stromov na súkromných pozemkoch, daňové pohľadávky majú rastúci trend. Stanovisko 

hlavného kontrolóra tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.   
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Poslankyňa sa pýtala na Wifi pre Teba, či sme už pýtali peniaze, rok čakáme na peniaze, 

zaplatili sme projekt z nášho rozpočtu. Zástupkyňa starostky odpovedala, že sa pýtala starostky, 

že to rieši projektový manager, musíme to prešetriť.  Hlavná  účtovníčka informovala, že bol 

rozpočtovaný príjem, ale plnenie tam nebolo žiadne, nakoľko o peniaze nebolo požiadané. 

Poslanec Peter Vlk informoval, že bol podaný projekt Wifi pre Teba,  bola možnosť dotácie 

15 000 €, ktoré sme zaplatili zo svojho a  p. starostka nepožiadala o peniaze.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

        Uznesenie č. 321/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie     

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

2020. 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

 

11. bod – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2020   

Zástupkyňa starostky v krátkosti informovala o predmetnej správe, ktorá tvorí prílohu č. 5 

tejto zápisnice.  

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

      Uznesenie č. 322/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie     

 

                 Správu nezávislého audítora  z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2020. 
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 Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

12. bod – Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020  

Predmetná správa tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  

 

        Uznesenie č. 323/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 12 - Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020 

 

berie na vedomie 

Správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

13. bod – Opätovné schválenie Uznesenia č. 305/2021 – Správa hlavného kontrolóra 

z kontroly č. 3/2021  

Zástupkyňa starostky informovala, že starostka nepodpísala uznesenie, čím si uplatnila sistačné 

právo, predmetné uznesenie bolo zaslané na okresnú prokuratúru, bolo doručené potvrdenie 

prijatia podnetu.   

 

Zástupkyňa starostky navrhla prijať uznesenie:  
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      Uznesenie č. 324/2021 

                z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur 

                                                         zo dňa 31. 05. 2021 

________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. po prerokovaní 

berie na vedomie 

Správu z kontroly č.3/2021 – kontrola zmluvných dodávateľov  a zároveň ,  že súčasťou 

zápisnice bude správa starostky k predmetnej kontrole a správa hlavného kontrolóra a ďalej 

Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad,  aby danú správu zaslalo na prokuratúru na 

prešetrenie.   

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Jozef  Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  

Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Juraj Smolár,  

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Ľubica 

Uhrová, Dušan Hudec  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    trojpätinová väčšina všetkých poslancov       

 

Hlavný kontrolór reagoval, že starostka má právo uplatniť si sistačné právo, ak sa domnieva , 

že je pre obec nevýhodné a odporuje zákonu, prečo je však nevýhodná predmetná správa, keďže 

občania majú možnosť dozvedieť sa o nakladaní s odpadmi. Hlavný kontrolór poslal  

predmetnú vec na okresnú prokuratúru pre prečin zneužívania verejného činiteľa  a obdržal 

vyjadrenie, že to bude postúpené na odbor kriminálnej polície.   

 

14. bod – Rôzne 

Zástupkyňa starostky informovala, že od 22.4.2021 zastupuje starostku obce, je to pre ňu 

náročné obdobie popri jej pracovných povinnostiach. Týmto by sa chcela poďakovať 

administratívnym pracovníčkam za pomoc a podporu.  Počas zastupovania sme vypracovali 

smernicu o vysielaní obecného rozhlasu. Ďalej informovala, že bola dodaná vitrína 

s prevádzkovým poriadkom k ihrisku na fontáne pre používanie fitnes strojov, chcela by ešte 

doplniť jeden prvok, bude doplnený smetný kôš. Na multifunkčnom ihrisku sa bude upravovať 

terén z dôvodu rozrytia krtkom. Na pracovnej porade sme upravovali poplatok na užívanie 

ihriska, cena sa stanovila 2 €/ hod.  pre všetkých. Zástupkyňa ďalej informovala, že  boli 

zakúpené z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súvislosti s COVID-19 vitamíny 

a žiariče na OcÚ, vitamíny budú distribuované občanom nad 60 r.. Od občanov obce sme 

obdržali sťažnosti na neporiadok po výkopových prácach budovania optickej siete, spísané 

pripomienky  sme poslali na prešetrenie a odstránenie do Slovak telekomu.  Obdržali sme  

petíciu od občanov Húšky za účelom investičnej výstavby v intraviláne obce. Zástupkyňa 

starostky prečítala znenie petície. Poslanec Peter Vlk a vyjadril, že k uvedenému sa vyjadrovali 

poslanci na pracovnej porade, žiadosť bola poslancom bola predložená a poslanci nesúhlasia 

s akýmkoľvek rozširovaním intravilánu obce. Hlavný kontrolór pripomenul , že treba tlačiť na 

odpredaj pozemkov, obec by mala mať z toho príjem 195 000 €, platí sa voda, osvetlenie. 
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Poslankyňa Marta Hromkovičová sa pýtala na elektrinu, či už bola kolaudácia, či riešime 

schému ,na základe ktorej začneme pozemky predávať, dať do realít, formou dražby, koľko sa 

platí za siete, preto požiadala starostku, aby urobila súpis prác, aké boli výdavky doteraz, koľko 

nás stálo zasieťovanie pozemkov, terénna úprava. Zástupkyňa starostky uvedené preverí.   

    

Poslanec Peter Vlk 

 informoval, že zástupkyňa má plné poverenie na zastupovanie starostky vo všetkom, 

nemôže riešiť len personálne otázky, pýtal sa či má obecný PC, zástupkyňa odpovedala, 

že má  

 poslanci si stanovili priority, nevedeli sa kvôli starostke nikam posunúť,  hlavný 

kontrolór  vypracoval kontrolu odpadov a odhalil veľa vecí v nesúlade so zákonom  

 na obecnom úrade sa začali pohybovať policajti v poslednej dobe, predpokladá , že to 

je výsledok k vypracovaným kontrolám alebo k ďalším veciam 

 chcel by riešiť otázky občanov, zneužívanie rozhlasu sme vyriešili formou internej 

smernice, pýtal sa na hasičské autá a autá Lada Niva, Piaggio, ktoré sa objavili v ten 

istý deň pred OcÚ dňa 21.4.2021, kto ich priviezol, parkovali u A. Kratochvíla, či máme 

knihu jázd, kto platil opravu, benzín, predpokladá, že obec, pýtal sa, či ich vedie obec 

v majetku a či p. Kratochvíl využíval  

 zástupkyňa starostky reagovala, že auto Lada Niva - pojazdné je dočasne vyradené do 

15.5.2023 a Piaggio do 31.12. 2022 - nepojazdené, sú stále vedené v majetku obce,  A. 

Kratochvíl priviezol autá na OcÚ, nevie, či ich používal, nevie na všetko odpovedať  

 poslanec pripomienkoval, ako je možné, že tieto vyradené autá stále evidujeme 

v majetku obce a autá   

 zástupkyňa reagovala, že by sme sa na pracovnej porade mali prebrať, čo s autami  

 poslanec informoval, že niekoľkokrát sa riešil odpad na Tomkoch, poslanci navrhli veľa 

riešení, ako váženie, kamery, všetko išlo do stratena, je tu skupina ľudí, ktorá vystupuje 

na sociálnych sieťach, vynášajú sa dôverné informácie zneužívané voči poslancom,  

zašlo až k vyhrážaniu anonymnými listami, rozbitými oknami, kto profituje z tejto 

situácie. Ing. arch. Blažek ponúkol starostke návrhy a riešenia vo viacerých veciach, 

ktoré sa prejednávali na poradách aj formou prezentácie, budovanie kanalizácie, ČOV, 

územný plán, Domov seniorov, a z uvedených vecí sa neurobilo nič, starostka nebola 

ochotná jednať s viacerými ľuďmi, otázka je , či má starostka záujem rozvíjať túto obec 

 rozpočet obce je 1,5 mil. eur, kde v obci je  vidno nejaká práca v obci, tieto financie  

chceli poslanci použiť na rozvoj obce, hlavný kontrolór zachytil tok peňazí z obce, 

utekajú nám peniaze, projekty, mladí ľudia, OZ nemôže odvolať starostku obce, môžu 

to urobiť občania – voliči formou petície na vyhlásenie referenda 

občan Juraj Šelc  

 sú pozemky obce, ktoré sa nepredávajú, prečo sa nepredávajú pozemky pred jeho 

domom 

 smetník v chatovke Lásek, sledoval to, je to o mentalite ľudí, boli tam čipy, ktoré boli 

rozbité 

 hlavný kontrolór sa pýtal, kde bol občan , keď sa robil holorub na súkromných 

pozemkoch, veľa peňazí stálo zalesnenie 3 ha a čo sa týka smetí, robí sa 24 vývozov do 

roka a 16 mimoriadnych vývozov z chatovej oblasti, je to viac taký objem smetí ako je 

v obci  
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poslanec Mgr. Jozef Baláž  

 vyjadril sa k Územnému plánu a k stavbám pri IBV , k ÚP sa od r. 2007 nerealizovalo 

vôbec nič, koľko sa postavilo smerom do Hliníka , ani jeden, stavia sa len na 

súkromných pozemkoch, pozemky IBV sú od r.2004, otázna, či je to výhodné miesto, 

prečo sa nestavia niekde inde, začali sa presúvať pozemky a sceľovať 

 pripomenul, že prvé dve volebné obdobia starostka nerozhodovala o ničom, 

rozhodovalo 5 poslancov, ktorí hlasovali, od r.2015 sa zmenil pomer poslancov, 

uvedené sa zmenilo, zmenil sa postoj k škole , začala sa rekonštrukcia školy, telocvične 

 terajší sa poslanci sa snažia, žiadali spoluprácu a nejde  to,  rozhodujúci element je 

starostka obce  

 otázka na občanov, či sú spokojní s vývozom žúmp , ak by sme mali čističku, bolo by 

to drahšie, o uvedenom sa nehovorí, bolo tu veľa sedení, plány a výsledok žiadny 

 návrhy Ing. arch. Blažeka, predniesol dokonalé veci a narazil na problém  

 prečo sa poukazuje na ľudí, ktorí sem prichádzajú, snažia sa priniesť niečo nové   

občianka p. Feglová   

 poslali žiadosť k ceste na Húškoch , bola vyasfaltovaná súkromná cesta, ktorá nie je 

dostatočne spevnená, zlý prístup aj pre smetiarske autá, občania, ktorí tam bývajú chcú, 

aby bola obecná, trištvrte roka neobdržali odpoveď od obce 

 vzniká divná politika vo výstavbe, stavajú sa veľké domy, nemali stavebné povolenie 

a zrazu už má, žiadajú OZ , aby sa uvedené odkontrolovalo , občania to nevedia samy 

ustriehnuť, treba zachovať pôvodnú architektúru   

 poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová reagovala, že na podobné stavby upozorňujú, 

budú sa snažiť ich ďalej kontrolovať, nevie, ako je možné, že stavebník dostane 

dodatočné stavebné povolenie  

 poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že jediný prenesený výkon štátnej správy 

je p. starostka , o všetkom rozhoduje, poverený spoločný obecný úrad , poverení 

pracovníci SÚ sa vopred dohodnú s p. starostkou. Vzhľadom k uvedenému vyzývajú  

k stretnutiu občanov, aby poslancov oboznámili, čo nefunguje, čo chýba v obci  

 riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Olšovská reagovala, že uvedené je vecou územného plánu, 

zachovať architektúru    

 občianka reagovala, že pri spracovaní  ÚP  sa zadávajú určité kritériá, poslanci Marta 

Hromkovičová a Peter Vlk reagovali , že chceli od starostky, aby hlavným kritériom 

bola kvalita, nie cena a po verejnom obstarávaní sa dozvedeli, že starostka ponechala 

kritérium len cenu, kvalitný územný plán rieši zámer , zadefinuje zástavby, lesy, polia , 

lúky, tak ako si to poslanci vyžiadali na pracovných poradách, stavebný úrad je 

starostka, je to prenesený výkon správy 

 poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová  podotkla, že na Tomkoch vyrástol zo dňa na 

deň domček na kolieskach, aj oplotenie, studňa bez stavebného povolenia, a bolo 

poslancom oznámené, že to je len domček na kolieskach  

 hlavný kontrolór reagoval, že v jeho správe z kontroly upozornil na vysoký počet 

čiernych stavieb, pokuty neboli vybrané žiadne, treba dôsledne pristúpiť k uvedenému, 

peniaze by sa dali použiť v obecnom rozpočte 

 občianka p. Dufeková sa pýtala, či je ešte možné pripomienkovať ÚP, zachytila 

v r.2019-2020 zámer p. Baránika zriadiť Domov sociálnych služieb, čo mu bolo 

zamietnuté, v budúcnosti by bolo vhodné  riešiť Domov soc. služieb,  na Tomkoch je 
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areál bývalej školy, ktorý je teraz nevyužitý a bol by ideálny pre takéto zariadenie, 

chcela sa ozvať za tento areál 

 poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová  sa vyjadrila, že poslanci upozorňovali , že  obec 

potrebuje takéto sociálne služby, chceli to realizovať, stále to skončilo na tom istom 

mieste    

 poslanec Mgr. Jozef Baláž reagoval, že táto oblasť bola už prediskutovaná v r.2007-

2008, nemáme Domov dôchodcov, lebo je to nerentabilné, časť peňazí by musela obec 

doplácať, prevádzka stojí peniaze, príp. riešenie spojiť sa so súkromníkom , no uvedené 

nepridalo do úvahy,  zmietlo sa zo stola, areál bývalej škôlky, ktorá patrila cirkvi, túto 

budovu mohla jednoznačne kúpiť obec a dalo by sa tam niečo vybudovať, pozemok je 

stále obecný 

 občianka p. Dufeková  reagovala, že zachytila, že obce sa môžu dohodnúť so 

súkromníkom, môžu to byť aj obce sa navzájom  

 poslankyňa Marta Hromkovičová informovala, že bolo stretnutie s TTSK – Projekt 

deinšticionalizácie, mali záujem spolupracovať s obcami, postaviť rodinné domy  pre 

klientov DSS a potrebovali od obce vytypovať pozemky na tento projekt, však z tohto 

zišlo ako z ostatných vecí. Týmto chce poďakovať Ing. arch. Blažkovi za jeho návrhy 

a prácu , ktoré urobil pre našu obec. Pýtala sa, čo urobila starostka za 15 rokov pre 

dôchodcov.   

poslanec Mgr. Juraj Smolár  

 pýtal sa opakovane na výtlky, kde sa bude realizovať oprava a podľa informácii od 

starostky do 31.5.2021 mala byť ukončená Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. 

Poslankyňa Marta Hromkovičová podotkla, že nie je zverejnený dodatok.   

 má výhrady k napojeniu predného zvodu, nie je správne ukončený, napojenie na 

chodník, má záujem si pozrieť interiér zbrojnice. Zástupkyňa starostky preverí.  

Ing. arch. Blažek  

 v krátkosti sa predstavil, je rozhorčený a pobúrený, čo sa tu deje v obci, mal rozbité 

okno v schránke alarmu,  píšu sa klamstvá a výmysly na jeho osobu, ktorých cieľom je 

očierniť jeho meno a profesnú činnosť, preto chce požiadať komisiu verejného poriadku 

o prešetrenie týchto vandalských činností , nakoľko  autor vandalizmu  porušil niekoľko 

ustanovení trestného zákona a hrubo narušuje občianske spolunažívanie. Zároveň 

informoval,  naráža sa na jeho na činnosť, ktorú vykonal pre túto obec, pokiaľ však  

nebude zverejnená informácia, čo konkrétne pre obec, nedostal ani cent od obce, 

dovtedy bude trvať trend špekulácií, že chce okradnúť obec, uráža to jeho osobu, preto 

týmto vyzýva k spoločnému stretnutiu s občanmi a je pripravený doložiť všetky dôkazy 

a odprezentuje vykonanú prácu pre obec a bezplatne, starostka sa niekoľko vyjadrila, že  

sa nechcel dohodnúť, profesne vysvetlí konkrétne, čo je problém územného plánu, prečo 

nemôžme mať vlastnú ČOV, do konca roka sme ju mohli mať za 20% komerčnej ceny.  

 za komisiu verejného poriadku sa vyjadril Mgr. Smolár J., pokiaľ sa k nim dostane 

materiál na prerokovaniu, bude sa tým komisia zaoberať, ak to bude v ich intenciách, 

uvedené vyriešia, v prípade trestnej veci, bude postúpené na policajné oddelenie  

 poslanci sa vyjadrili, že urobia všetko pre to, aby sa uvedené vyriešilo a nedialo sa,   na 

akúkoľvek reakciu poslancov prišla protireakcia dotyčného pána formou invektív a  

osočovania, pri konajúcom stretnutí niekoľkokrát prešlo auto a natáčalo stretnutie.   
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Uvedené nie je prvýkrát, dialo sa už predtým, informovala p. riaditeľka. Poslanci žiadne 

informácie nezatajovali, všetky informácie zverejňovali a konfrontovali so starostkou.  

Hlavný kontrolór 

 upozornil, že do 6 mesiaca máme mať vyriešený kuchynský odpad, máme mať podklady 

k výberového konaniu na nového dodávateľa odpadu, hrozia nám pokuty, mali  by sme 

mať VZN názvy ulíc, môže prísť za chvíľu prípis, už sa riešilo, ale pre ťažkosť riešenia 

ponechané. Poslankyňa Mgr. Obernauaerová  sa pýtala, koľko VZN by mala obec mať 

a koľko ich má. Hlavný kontrolór odpovedal, že malo by ich byť 42 , a máme 15 a zo 

ZMOS mu prišiel dotazník, ku ktorému sa vyjadroval, ako sa likviduje odpad v obci, 

všetko boli negatívne veci, je pravdepodobné, že to budú riešiť.   

 poslankyňa Marta Hromkovičová  sa pýtala na informácie k verejnému obstarávaniu, 

zástupkyňa starostky odpovedala, že nemá informácie. Zapisovateľka Sýkorová  

informovala, že kolegyňa Bc. Elena Kollová pozerala podklady, ale konkrétne nevie 

informovať. Hlavný kontrolór reagoval, že uvedené išlo mimo poslancov, boli zadané 

podklady, nikto o tom nevie.  Poslankyňa pripomienkovala, prečo sa všetko rieši na 

poslednú chvíľu, ak sa poslanci k niečomu vyjadria, starostka to vetuje, môže  pozrieť, 

kde sa dajú zohnať kompostéry. Pýtala sa, prečo Gemini Group stále platíme za 

projekty, chce ich vidieť, nie sú zverejnené. Ďalej pripomenula, že VO na odpady - 

zmluva je do septembra, má pripravené body, obvolala viaceré firmy naokolo, a ku 

kompostérom - treba osloviť ministerstvá , príp. obce, starostka je PN, zástupkyňa nemá 

informácie, kam sme sa posunuli.  

 zástupkyňa starostky odpovedala, že nevie hneď reagovať, nemá informácie, robí čo 

môže, poslankyňa reagovala, že starostka je povinná ju o všetkom informovať 

Zástupkyňa starostky poďakovala za účasť, podnety a ukončila zasadnutie o 20:55 hod.      

 

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

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                           starostka obce 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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





Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur 

č. 1/2021 

o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur 

 

 

Návrh VZN:  - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.05.2021 

   - zverejnený na webovom sídle obce dňa: 14.05.2021 

   - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 14.05.2021 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 24.05.2021 (vrátane)  

 

Doručené pripomienky (počet):  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa  

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Borskom Svätom Jure dňa .........................., 

Uznesením číslo ..........................  

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Borský Svätý Jur dňa:  

VZN zverejnené na webovom sídle obce Borský Svätý Jur dňa:  

  

VZN zvesené z úradnej tabule obce Borský Svätý Jur dňa:  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom  .........2021 

 

 

 

 

                  Mgr. Anna Kratochvílová  

                                                                                          starostka obce   

 



Obec Borský Svätý Jur na základe ustanovenia článku 67 ods. 1 a článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky, § 4 ods. 5 písm. a) bod 3, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021  

o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur. 

 

PRVÁ ČASŤ 

VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 1 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 

• predmet miestneho referenda, 

• presné znenie otázky alebo otázok, ktoré budú predmetom rozhodovania v miestnom 

referende, pričom otázky musia byť formulované jednoznačne a zrozumiteľne tak, aby 

sa na tie dalo odpovedať len „áno“ alebo „nie“, 

• deň konania miestneho referenda vrátane hodiny začatia a ukončenia hlasovania, 

• zriadenie komisie pre miestne referendum vrátane mien jej členov a náhradníkov, 

• iný spôsob zverejnenia oznámenia o vyhlásení miestneho referenda. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍPRAVA MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 2 

Okrsky pre konanie miestneho referenda 

 

1. Na odovzdanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov sa vytvára na území obce Borský 

Svätý Jur jeden okrsok pre konanie miestneho referenda. 

2. Umiestnenie miestnosti na hlasovanie sa určí najneskôr 30 dní pred konaním miestneho 

referenda. 

 

Článok 3 

Komisia pre miestne referendum 

 

Pre vykonanie miestneho referenda sa utvára jedna komisia pre miestne referendum  

(ďalej len „miestna komisia“). 

 

Článok 4 

Miestna komisia 

 

1. Miestnu komisiu zriaďuje obecné zastupiteľstvo. 

2. Miestna komisia má najmenej päť členov a zapisovateľa, pričom každý poslanec môže 

navrhnúť jedného člena komisie a jedného náhradníka. Ak bolo miestne referendum 



vyhlásené na základe petície, jedného člena miestnej komisie môže navrhnúť aj petičný 

výbor. Ak je počet navrhnutých členov miestnej komisie nižší ako päť, zvyšných členov 

menuje starosta. Zapisovateľa spravidla z radov zamestnancov obecného úradu menuje 

starosta. Zapisovateľ nie je členom komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné 

záležitosti komisie a pôsobí aj ako poradný hlas komisie. 

3. Miestna komisia si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba vyžrebuje predsedu, ktorý 

riadi jej činnosť. 

4. Miestna komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov miestnej 

komisie. 

5. Prvé zasadnutie miestnej komisie zvolá starosta v lehote určenej v uznesení obecného 

zastupiteľstva. 

6. Miestna komisia: 

• dohliada na prípravu a organizáciu miestneho referenda, 

• zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende za celú obec, 

• vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch miestneho referenda, 

• doručí zápisnicu o výsledkoch miestneho referenda starostovi. 

 

Článok 5 

Zoznamy oprávnených voličov 

 

1. Zoznamy oprávnených voličov pre okrsok vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. 

2. Obec poskytne zoznam oprávnených voličov miestnej komisii najneskôr dve hodiny pred 

začatím hlasovania. 

 

TRETIA ČASŤ 

KONANIE MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 6 

Hlasovacie lístky 

 

1. Vytlačenie a distribúciu hlasovacích lístkov do okrsku zabezpečí obec, pričom ich 

odovzdá miestnej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. 

2. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 

• dátum konania miestneho referenda, 

• otázka alebo otázky, ktoré sú predmetom rozhodovania v referende; pri každej 

otázke je miesto na vyznačenie len jednej odpovede „áno“ alebo „nie“. 

 

Článok 7 

Hlasovanie 

 

1. Pred začatím samotného hlasovania miestna komisia zapečatí schránku na odovzdávanie 

hlasovacích lístkov a skontroluje ostatné vybavenie miestnosti na hlasovanie. 



2. Oprávnení voliči hlasujú jednotlivo. Po vstupe do miestnosti na hlasovanie je overená ich 

totožnosť, zápis v zozname oprávnených voličov s vyznačením ich účasti na hlasovaní a 

je im vydaný hlasovací lístok. Volič potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v 

zozname voličov. 

3. Oprávnený volič je povinný odobrať sa do priestoru vyhradeného na úpravu hlasovacieho 

lístka, inak sa mu hlasovanie neumožní. 

4. Na hlasovacom lístku oprávnený volič vyznačí pre každú otázku iba jednu odpoveď, a to 

zaškrtnutím. Iný spôsob úpravy sa nepovažuje za platný hlas na danú otázku. 

5. Po vyplnení hlasovacieho lístka tento oprávnený volič preloží a vloží do schránky na 

odovzdávanie hlasov. 

6. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, možno miestnu komisiu požiadať o to, aby 

oprávnený volič mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, avšak len v rámci toho 

istého okrsku. V takom prípade sa k takémuto voličovi vyšlú dvaja členovia miestnej 

komisie s prenosnou schránkou. Pri hlasovaní podľa tohto odseku sa rovnako musí 

zachovať tajnosť hlasovania. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 8 

Sčítanie hlasov 

 

1. Okamžite po ukončení hlasovania miestna komisia zapečatí nepoužité hlasovacie lístky a 

odloží ich nabok tak, aby sa nezmiešali s odovzdanými hlasovacími  lístkami. Následne 

miestna komisia otvorí prenosnú schránku a schránku na odovzdávanie hlasov a ich 

obsah zmieša. 

2. Miestna komisia vylúči všetky písomnosti a predmety, ktoré nie sú hlasovacími lístkami 

a zistí 

• celkový počet zúčastnených oprávnených voličov, 

• celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

• počet platných odpovedí na každú otázku. 

3. O platnosti alebo neplatnosti hlasu rozhoduje s konečnou platnosťou miestna komisia. 

 

Článok 9 

Zápisnica miestnej komisie 

 

1. Miestna komisia po ukončení sčítania hlasov vypracuje v dvoch vyhotoveniach zápisnicu 

o hlasovaní pre okrsok, v ktorej uvedie najmä: 

• čas začatia a čas ukončenia hlasovania a prípadné prerušenie hlasovania, 

• celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov, 

• celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

• celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

• celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú otázku jednotlivo, 



• stručný opis prípadných mimoriadností počas hlasovania. 

2. Miestna komisia odovzdá bezodkladne po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice jedno 

vyhotovenie starostovi a druhý rovnopis spolu so zapečatenými použitými aj nepoužitými 

hlasovacími lístkami a zapečatenými zoznamami oprávnených voličov a prípadnou inou 

dokumentáciou do úschovy obci. 

 

 

PIATA ČASŤ 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 10 

Vyhlásenie výsledkov 

 

Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obcou obsahuje: 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) znenie referendovej otázky alebo otázok, 

c) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov obce, 

d) celkový počet oprávnených voličov obce, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

e) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci, 

f) celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú otázku jednotlivo pre celú obec, 

g) vyhlásenie, či a ktorý návrh bol v miestnom referende schválený. 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 11 

Náklady spojené s miestnym referendom 

 

1. Náklady spojené s konaním miestneho referenda uhrádza obec. 

2. Odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa miestnej komisie sa ustanovuje v sume, 

ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym 

štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby. Predsedovi okrskovej volebnej komisie a 

predsedovi miestnej volebnej komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 30 % a 

zapisovateľovi volebnej komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 25 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok 12 

Účinnosť 

 

1. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur na svojom zasadnutí 

dňa ............... 2021 uznesením č. .........../2021. 

2. Toto VZN bolo vyvesené dňa ...................2021 a nadobúda účinnosť .....................2021,  

t. j. 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Anna Kratochvílová  

                                                                                                         starostka obce   
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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 . 
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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.109/2019. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 18.5. 2020uznesením č.186/2020 

                            -    druhá zmena schválená dňa 29.6.2020  uznesením č. 203/2020 
                -     tretia zmena schválená dňa 10.8.2020  uznesením č. 218/2020 
                -     štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 280/2020 

                              
                                              

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 552 505,00 1 588 561,77 

z toho :   

Bežné príjmy    1 267 870,00 1 319 679,22 

Kapitálové príjmy 158 135,00 33 278,00 

Finančné príjmy 105 000,00 200 242,29 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   21 500,00 34 058,94 

Finančné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
0,00 1 303,32 

 1 435 712,00 1 450 562,80 

z toho :   

Bežné výdavky 612 460,00 645 468,93 

Kapitálové výdavky 

228 772,00 

 

62 130,00 

 

Finančné výdavky 34 000,00 34 000,00 

Finančné výdavky  RO 0,00 0,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 536 820,00 705  202,87 

Kapitálové výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
23 660,00 3 761,00 

Rozpočet  obce 116 793,00 137 998,97 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 588 561,77 1 521 195,09 95,76 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 588 561,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 1 521 195,09 EUR, čo predstavuje  95,76  % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 319 679,22 1 392  667,34 105,31 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 319 679,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

1 392 667,34 EUR, čo predstavuje 105,31 plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

657 031,00 697 561,61 106,17 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 517 731,00EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 541 828,65 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 104,65%. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 77 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 90 281,24 EUR, čo 

je 117 02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 47 840,52 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 42 267,04 EUR a dane z bytov boli v sume. 173,68 EUR.  K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  4 015,37 EUR. 

 

Daň za psa -  1 664,72 

Daň za užívanie verejného priestranstva  - 552,00 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  - 63 234,83 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

157 640,00 190 097,61 120,59 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 98 825,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 104 049,07 EUR, čo 

je 105,29 % plnenie. Je  to príjem  z prenájmu budov a pozemkov. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, úroky,  licencie, vratky, poplatky z predaja dreva: 

Z rozpočtovaných  58 815,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 86 048,54  EUR, čo 

je 146,30  % plnenie. Najväčší príjem predstavuje príjem z predaja dreva 64 883,16 Eur. 

 

a) iné nedaňové príjmy:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

505 008,22 505 008,22 100,00 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 505 008,22 EUR bol skutočný príjem vo výške 505 008,22 

EUR, čo predstavuje  99,85  % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný  úrad Senica 2 407,58 matrika   

Okresný úrad Trnava  452 874,00 školstvo - normatívne 

Okresný úrad Trnava 4 442,00 vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad Senica 548,79 Hlásenie pobytu 

UPSV a R 19 309,20 stravné 

Okresný úrad Trnava 71,84 Cestné komunikácie 

Okresný úrad Trnava 772,50 dopravné 

Okresný úrad Trnava 277,57 CO 

Okresný úrad Senica 1 970,00 MŠ na výchovu a vzdelávanie 

Okresný úrad Senica 66,40 Školské potreby 

ÚPSVaR 990,34 volby 

Okresný úrad Senica 53,20 Register adries 

Okresný úrad Senica 4 356,00 učebnice 

Okresný úrad Trnava 2 300,00 Corona ZŠ 

Okresný úrad Trnava 4 356,00 učebnice 

Okresný úrad Trnava 4 212,70 CORONA  

Ministerstvo financií 53,20 register adries 

Ministerstvo vnútra 3 000,00 požiarna ochrana 

Ministerstvo financií 4 012,00 Sčítanie obyvateľov 

Ministerstvo financií 4 212,00 Corona 

Ministerstvo vnútra 3 000,00 Požiarna ochrana 

ÚPSV a R 386,00 Opatrovatelská služba 

Okresný úrad Trnava 2 000,00 Dištančné vzdelávanie ZŠ 

ÚPSV a R Senica 11 863,94 ZŠ – doplatok na mzdy 

Ministerstvo hospodárstva 4 495,14 Nabíjacia stanica 

VUC Trnava 800,00 Corona  

Spolu 505 008,12  

 

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

 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  
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Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

33 278,00 19 327,27 58,08 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 33 278,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020v sume  

19 327,27 EUR, čo predstavuje  58,08 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov 

Z rozpočtovaných 3 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 568,14 EUR, čo 

predstavuje 101,95 % plnenie. 

 

Kapitálový transfér na hasičskú zbrojnicu, WIFI, nabíjacia stanica 

Z rozpočtovaných 29 778,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 759,13 EUR, čo 

predstavuje 52,92 % plnenie. 

- hasičská zbrojnica: 11 263,99 

- nabíjacia stanica:4 495,14 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Upravený rozpočet 

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

200 242,29 74 844,79 37,37 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 200 242,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

74 844,79 EUR, čo predstavuje  37,37% plnenie.  

 

V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z r. 2019 v sume 33 217,57 ( bežné 

výdavky ZŠ s MŠ vo výške 27 484,67  Eur, stravné pre deti vo výške 4 856,40 Eur, dopravné 

876,50,  finančný príspevok   vo výške 29 902,00 – návratný zdroj, použitý na hasičskú zbrojnicu,   

finančné prostriedky z FO  vo výške 3 575,20 Eur, nevyčerpané vlastné prostriedky ZŠ s MŠ 

4 917,52 Eur,   Eur a prijaté finančné zábezpeky 3 232,50 Eur. 

  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 

Bežné príjmy  

Upravený rozpočet 

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

34 058,94 34 059,17 100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 34 058,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

34 059,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem za nájom telocvične vo výške 175,00 

EUR, a poplatky od rodičov vo výške 3 901,00 Eur, príjem  za stravné vo výške 9 102,93 EUR, 

Príjem zo štátneho rozpočtu na mzdy na originálne kompetencie  11 863,94 Eur, réžia 9016,30 

Eur. 

 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
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Základná škola   s materskou školou                4 059,17 EUR 

 

 

Kapitálové príjmy  

 

 

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola    s materskou školou                          0,00    EUR 

 

5. Príjmové finančné operácie:  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 303,32 296,52 

 

22,75 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1 450 562,20 

 
1 378 780,37 

95,05 

 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 450 562,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 1 378 780,37 EUR, čo predstavuje 95,05 % čerpanie.  

 

1) Bežné výdavky  

  

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

645 468,93 579 071,96 89,71 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 645 468,93 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  579 071,96 EUR, čo predstavuje  89,71 % čerpanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
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Výkonné a zákonodarné orgány 265 060,23 237 317,40 89,53 

 

Finančné a rozpočtové záležitosti 3 700,00 3 604,70 

 

97,42 

Transakcie verejného dlhu 8 000,00 7 463,74 93,29 

Civilná obrana 5 012,70 5 012,70 100,00 

Ochrana pred požiarmi 9 200,00 7 739,06 84,12 

Rekreačné služby 3 430,00 768,09 22,39 

Stavebný poriadok 15 000,00 1 200,00 8,00 

Cestovný doprava 4 700,00 3 735,60 79,48 

Nakladanie s odpadom 59 000,00 60 136,16 101,93 

Rozvoj obcí 141 550,00 143 845,07 101,62 

Verejné osvetlenie 18 700,00 21 971,59 117,49 

Bývanie a občianska vybavenosť  19 250,00 23 392,45 121,52 

Zdravotníctvo inde neklasifikované 7 900,00 5 289,52 66,96 

Rekreačné a športové služby 17 870,00 11 455,22 64,10 

Kultúrne služby 21 100,00 11 933,99 56,56 

Vysielacie a vydavateľské služby 800,00 998,52 124,82 

Náboženské služby a iné 

spoločenské služby 

4 430,00 2 758,05 62,26 

Primárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou 

15 450,00 

 

11 190,21 72,43 

Rodina a deti 2 660,00 2 656,00 99,85 

Staroba 4 500,00 3 914,89 87,00 

Sociálna pomoc občanom 18 156,00 12 689,00 69,88 

Spolu 645 468,93 579 071,96 89,71 

 

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 305 506,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 281 040,76 

EUR, čo je 91,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, 

pracovníkov verejnej zelene, pracovníčky opatrovateĺskej služby. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 65 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 70 845,20 EUR, 

čo je 108,76 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 288 403,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  257 616,51 EUR, 

čo je 89,32 % 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 43 559,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 32 950,95 EUR, 

čo predstavuje 75,65 % čerpanie. 

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

výpomocami 
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Z rozpočtovaných  8 000,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 sume 7 463,74 EUR, čo 

predstavuje 93,29 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Upravený rozpočet 

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

62 130,00 52 777,25 84,95 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 62 130,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.20120   

52 777,25 EUR, čo predstavuje  84,95 % čerpanie.  

 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

výdavky verejnej správy – ŠR, vlastný 

zdroj -  nabíjacia stanica 

4 495,14 4 731,74 105,26  

Ochrana pred požiarmi- návratný 

zdroj 

29 902,00 29 902,00 100,00 

Ochrana pred požiarmi – vlastný zdroj 11 828,00 1 617,51 13,67 

Výdavky verejnej správy – projektová 

dokumentácia – zelené  obce 

900,00 900,00 100,00 

Výdavky verejnej správy – WIFI 15 004,86 15 626,00 104,14 

    

    

spolu 62 130,0 52 777,25 84,95 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) nabíjacia stanica -  4 731,74 

b)ochrana pred požiarmi  - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

Z rozpočtovaných  41 730,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 31 519,51 

Eur,  čo predstavuje  88,89 % čerpanie.  

c) WIFI pre Teba 

Z rozpočtovaných 15 004,86 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 sume 15 626,00 čo 

predstavuje 105,72 % čerpanie. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

34 000,00 37 116,76 109,17 

 

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

k 31.12.2020 v sume 33 884,26 , čo predstavuje  99,66 %, 3 232,50 Eur tvoril príjem na finančnú 

zábezpeku 
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou   

 

 Bežné výdavky  

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

705 202,87 705 202,27 100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 705 202,87 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume      705 202,87  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                           705 202,87 EUR 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Upravený rozpočet  

na rok 2020 
Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

3 761,00 3 761,00 100,00 

 

 

 

Kapitálové výdavky boli použité na  zakúpenie digestora .  

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 426 726,51 

z toho : bežné príjmy obce  1 392 667,34 

             bežné príjmy RO  34 059,17 

Bežné výdavky spolu 1 284 274,23 

z toho : bežné výdavky  obce  579 071,96 

             bežné výdavky  RO 
705 202,27 

 

Bežný rozpočet 142 452,28 

Kapitálové  príjmy spolu 19 327,27 

z toho : kapitálové  príjmy obce  19 327,27 

             kapitálové  príjmy RO 0,00   

Kapitálové  výdavky spolu 56 538,25 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce  52 777,25 

             kapitálové  výdavky  RO 
3 761,00 

 

Kapitálový rozpočet  - 37 210,98 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 105 241,30 

Vylúčenie z   prebytku 
                                        43 998,88 

 
  

Príjmy z finančných operácií obec 74 844,79 

Z toho finančná zábezpeka                                             - 3 232,50 

Príjmy z finančných operácií ZŠ 296,52 

Z toho finančná zábezpeka -282,20 

Výdavky z finančných operácií obec 37 116,76 

Z toho finančná zábezpeka -3 232,50 

Výdavky z finančných operácií ZŠ 851,13 

Z toho finančná zábezpeka ZŠ -851,13 

Rozdiel finančných operácií 37 742,35 
PRÍJMY SPOLU   1 517 680,39 

VÝDAVKY SPOLU 1 374 696,74 

výdavky upravené (zostatok FP z r. 2019 – ZŠ 1 374 711,09 

Hospodárenie obce  142 969,30                        
Vylúčenie z prebytku 43 998,88        

Upravené hospodárenie obce   98 970,42 

 
 
 

Prebytok  rozpočtu v sume – 142 969,30 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

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

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

 43 998,88 EUR 

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

   predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  21 712,39  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  14 312,57 EUR – prenesené kompetencie 

- nevyčerpané stravné zo štátneho rozpočtu      7 399,82 EUR 

                                                

        b) o  nevyčerpané prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky  na hasičskú  

            zbrojnicu  11 263,99 EUR 

       

     

        c) o 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 

             d)   príjem za stravné prijaté vopred v ZŠ s MŠ  -   3 303,30 EUR 

     

navrhujeme použiť na: 
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 -  tvorbu rezervného fondu             61 228,07 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  37 742,35 EUR, navrhujeme /ponechať/  použiť na : 

 

 -   tvorbu rezervného fondu           37 742,35 EUR 

 
 
 

        

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

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

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

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný, opráv a údržby Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 159 752,38 

     z toho    - RF 159 753,38 

                   - FO  

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
12 853,02    

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

                    

0,00 

 

  

KZ k 31.12.2020 172 605,40 

 

      

 

              

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1 757,13 

Prírastky - povinný prídel -    1    %                       1 950,87 

Úbytky   - závodné stravovanie                                            329,90 

               -                dovolenka                                                   2 933,00  

KZ k 31.12.2020 445,10 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 6 677 437,41   6 706 036,43   

Neobežný majetok spolu 5 685 363,08 5 633 795,47 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 5 094 407,93 5 042 840,32 

Dlhodobý finančný majetok 590 955,15 590 955,15 

Obežný majetok spolu 989 466,40 1 068 418,19 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 688 497,77 677 338,45 

Dlhodobé pohľadávky 16 083,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4 417,49 10 820,62 

Finančné účty  280 468,14 380 259,12 

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

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00  

Časové rozlíšenie  2 607,93 3 822,77 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 677 437,41 6  706 036,43 

Vlastné imanie  4 296 893,69 4 382 003,83 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  4 296 893,69 4  382 003,83 

Záväzky 859 998,20 848 022,45 

z toho :   
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Rezervy  1 900,00 1 980,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 33 217,57 32 976,38 

Dlhodobé záväzky 756 975,14 721 689,86 

Krátkodobé záväzky 67 905,49 61 474,21 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 29 902,00 

Časové rozlíšenie 1 520 545,52 1 476 010,15 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

 

 
 

   

Druh záväzku 
Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 944,07 944,07 0,00 

- zamestnancom 14 665,93 14 665,93 0,00 

- poisťovniam  8 984,26 8 984,26 0,00 

- daňovému úradu 2 361,17 2 361,17 0,00 

- štátnemu rozpočtu 32 976,38 32 976,38 0,00 

- iné záväzky 500,00 500,00 0,00 

- štátnym fondom 721 244,76 721 244,76 0,00 

- zo SF 445,10 445,10 0,00 

- ostatné záväzky 34 018,78 34 018,78 0,00 

- rezervy 1 980,00 1 980,00 0,00 

- návratná výpomoc 29 902,00 29 902,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 848 022,45 848 022,45 

 

0,00 

 

 

 
  Stav úverov k 31.12.2020  

 

Veriteľ 

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny 

za rok 2020 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok 2020 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 

splatnosti 

 

ŠFRB 
Výstavba 

byt. domu 
458 739,96 14 871,02 2 191,48 273 040,90  2038 

ŠFRB 
Výstavba 

byt. domu 
612 177,00 19 052,98 5 272,26 443 323,24 2042 

 
Obec uzatvorila v roku 2008 a 2011 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2038 a 20142, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 
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 Stav návratných zdrojov financovania k 31.12.2020 

 

Veriteľ 

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny 

za rok 2020 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok 2020 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Rok 

splatnosti 

 

MF 

Výpadok 

podielových 

daní 

29 902,00 0,00 0,00 29 902,00  2027 

 
Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o poskytnutí návratného zdroja financovania   vo výške výpadku 

podielových daní. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 245 /2020 zo dňa 19.10.2020.  NZF bol 

použitý na kapitálové výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. NZF je splatný v r. 2027.Splácať sa 

bude v ročných splátkach 7 475,00 Eur počnúc rokom 2024. 

 
 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:   

- skutočné bežné príjmy obce  1 236 115,61 

- skutočné bežné príjmy RO       33 680,73 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 1 269 796,34 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:  0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 29 902,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

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

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 716 364,14 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

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

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 746 266,14 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   716 364,14 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 716 364,14 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úverov ................ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 716 364,14 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 29 902,00 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  1 426 726,51 

- skutočné bežné príjmy obce  1 392 667,34 

- skutočné bežné príjmy RO       34 059,17 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1 426 726,51 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 505 008,12 

- dotácie z MF SR 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 921 718,39 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 921 718,39 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007 33 884,26 

- 651003 7 463,74 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020 41 348,00 

 

  

Obec neuzatvorila v r. 2020  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 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2018  o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub - bežné výdavky – cestovné, 

bežná údržba objektu 
15 300,00   9 471,97  5 828,03 

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky 1 400,00 307,84  1 092,16         

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

FS Juránek – bežné výdavky – cestovné, 

údržbu krojov 
   6 000,00 6 000,00         0 

MS červeného kríža – bežné výdavky – 

posedenie pre darcov krvi, členská schôdza 
   650,00      385,57 264,43          

Atletický klub pri ZŠ s MŚ  - bežné výdavky 

cestovné 
4 500,00 4 500,00 0 

Rímskokatolícka farnosť – bežné výdavky, 

výlet pre deti 
1 750,00 1 750,00 0 
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Spolu 29 900,00 22 715,38 7 184,62 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2018 

o dotáciách. 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

 

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

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

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 

poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu 

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

ZŠ s MŠ - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO  

 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ 201 731,49 201 731,49 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ  -  normatívne 

  z r. 2019  nevyčerpané 

457 174,00 

27 484,67 

470 346,10 14 312,57 

Presun do r. 2021 

                - nenormatívne 11 541,00  11 541,00  0,00     

               -  hmotná núdza 19 375,60 11975,78 7 399,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám: 
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Obec nie je zriaďovateľom  príspevkových organizácií 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

okresný úrad 

Senica 
matrika       2 407,58 2 407,58            0,00 

okresný úrad 

Trnava školstvo,  normatívne 

452 874,00 

r.2019 

27 484,67 

466 046,10 

 
14 312,57 

okresný úrad 

Trnava 
školstvo , vzdelávacie poukazy 4 442,00  4 442,00      0,00 

okresný úrad 

Trnava 

školstvo, príspevok na výchovu a 

vzdelávanie 
1 970,00 1 970,00 0,00 

okresný úrad 

Trnava 
školstvo – školské potreby 66,40 66,40 0,00 

ÚPSV a R stravné pre deti v HN 19 309,2000 11 909,38 4 856,40 

okresný úrad 

Trnava dopravné pre deti 1 314,00 772,50 

541,50 

vrátené do 

ŠR 

okresný úrad 

Senica 
cestné komunikácie 71,84 71,84        0,00 

okresný úrad 

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

okresný úrad 

Senica 
voľby 990,34  990,34 0,00 

okresný úrad 

Senica 
hlásenie  pobytu   548,79     548,79 0,00 

okresný úrad 

Senica 
register adries 53,20 53,20 0,00 

okresný úrad 

Senica 
CO    277,57     277,57 0,00 

MV sčítanie obvateľov 4 012,00 4 012,00 0,00 

VUC Trnava corona   800,00     800,00 0,00 

ÚPSV a R opatrov. služba 386,00 386,00 0,00 

Ministerstvo  

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

Okresný 

úrad Trnava 
školstvo - učebnice 4 356,00 4356,00 0,00 

OU Trnava   corona ZŠ 2 300,00 2 300,00 0,00 
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MH nabíjacia stanica 4 495,14 4 495,14 0,00 

ÚPSVaR  podpora zamestnanosti  ZŠ 11 863,94 11 863,94 0,00 

OU Trnava dištančné vzdelávanie 2 000,00 2 000,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                 Predkladá:  

 

Bc. Mária  Fačkovcová                                                                Mgr. Anna Kratochvílová    

 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa 10.5.2021 

 

 

 

11. Návrh uznesenia: 
 

 

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

 

b / Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

použitie prebytku v sume   61 228,07 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 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  37 742,35 EUR, navrhujeme /ponechať/  použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 
 

 

c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra    

    k záverečnému účtu  obce Borský Svätý Jur za rok  2020. 
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Záverečný účet schválilo obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur na svojom zasadnutí dňa 

............... 2021 uznesením č. .........../2021. 

 

Záverečný účet bol vyvesený dňa ...................2021 a nadobúda účinnosť .....................2021,  

t. j. 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa…………  

 

                                                                                                 Mgr. Anna Kratochvílová  

                                                                                                         starostka obce   

 

 



Hlavnf kontrolor Obte Borskf Svfrqi Jur

OD30RNE STANOVISKO HLAV4VE10 KONTRO二 ORA K NAVRIU ZAVERECNE10
配 TU OBCE BORSttS滅 霧 JЩ ZAROK 2″ θ

V zmysle§ 18f ods.l pis,c)z`kOnaこ .369/1990 Zb.o obecnom zriadeni v znenf neskorζ fch predpisov

predldadinl odborn`stanovisko

k nivrhu z討ereこ n`ho近こt■l obce Bor像フSvaけ Jur za rok 2020.

Odborn6 stano■ Zisko k ttvrllu z討 ereёn&o`こtu obce 3olstt SVaけ Jur za rok 2020(ご Jtt len“ OdbOm`

stano宙 sko“ )som spracoval na zttklade nふThu zdvereこ n6ho ttёtu obce Borsけ S哺け」ur za rOk 2020.

A.ViCHoDISKA SPRACOVANIA ODBORNEHO STANOVISKA
N`vl・hzふたreこn`ho`こ m obce BOrstt Svatt Jur Za rOk 2020(ごdei len“ nれTh Zttve総こn6ho ttc‐ tu“)je predOZenフ

na rokotranie obecn`ho zastllpiterstva(oz)vZ`漁 〕nclm stanclvenei lehOte,t.j.d030.jttna rozpoこ tov`ho roka.

1。 Silad so哺 eobecne zavttznψコ面i pravnylni predPisIIli

NttvTh z6vereこn`ho`こm ie Spracovanフ v sttlade so zikonolllこ .583/2∞4Z.z.ol℃zpOこtowch pra宙dlichぜ鬱eIIInei

sanosprdゃγ a o zlllene a doplneni niektoけ Ch Zttkonov v zneni neskorζ ich predPisov(ご alei len,,Zttnこ .583/2004Z.z``).

2.Do磁 allie illforIIlacneI Po宙 Ш■osti

Nivrh z`vereё n`ho近こtu bol vereine sprfstllpnenフ na`radllei t漬 )uli Obce a na webovom sttle obce v zよ onom
stanovenei lehote,t.j.naillnenei 15 dゴ pred jeho sc鏃なlenfm v s近 lade s§ 9 odS.2z`konaこ.369/1990 Zb.o obecnom

z五adeni v zne五 neskoJ`ich predPisov a§ 16 ods,9 zikonaこ .583/2004Z.z.

3.Dod=ここⅡje povin■ osti auditu

Obec si splnila povin■ osぜ podra§ 16 ods.3 zilconaこ .583/2004Z.z.a dala si o、 reriぜ 1こЮⅦ近zivierku auご torom podra

osobitn6ho predpisu,ktoけn■ ie z6kOnこ .369/1990 Zb.o obecnonl z五adenf v znenf neskorζ ich predPisov(§ 9 0dS.4).

4.Metodicktt spravnosぜ predlo五en`ho nttwhu五vereこnCho lih

PredloZenf niⅥ h z`vereこn6hoここtll obsahllie pOVInn6 ndlettitOsti podra§ 16 ods.5z`kona ё.583/2004Z.z.:

a)達dtte o pineni rozpoこ tu vこ lenenf Podra§ lo odS.3 v sflade s rozpoこ tovou lclasif意五clou,

b)bilanciuよ dv a pas転

C)prehrad O stave a、フ、りJ dlhu,
d)prebrad O pOsk)mut′ ch dOt`cittch prふ鳴icttm OSObim aサziCkjtt oso覇血 ― podnikaterom podra

§7 ods.4zよonaこ .583/2004Z.z.,vこlene通 podra iednOdiv′ ch pttemcOV ie s`こ益おu bod■1 9 nivlhu

za■erecneho uc撻 .

`daie o plnenf rozpoこ

tu s逓 spracovan`podra rozPOこ tOVei klaSi■ kicie v silade s Opatrenim MF SR

ё.MF/010175/2004-42,ktor,m sa uStanOulie druhov護 ,organizaこ nd a ekonomick`klasifik`cia rozpoこ tovei klaSiikicie,

ktora Je z`vな zna pri zostavovanl, sledovani a vyhodnocovanf ro2poこ tov ttzemneJ salnospravy v znenf neskorζ ich

predpisov:

B.ZOSTAVENIE ZAVERECNEHO UCTU

Obec pri zostaveni nd、 Thu z缶ereこn6ho ここm posttlpovala podra § 16 ods.l zikona こ.583/2004 Z.z a po skonこ enf

rozpoこ toミヽ o roka ttd●e O rOzPOこ tOVoln hospod`reni s`hinne spracovala do zttvereこ n`ho`こ tu. Vs`lade s§ 16 ods.2

zlkonaこ .583/2004Z.z finanこ ne usporiadala svoje hospodttnie v蔵 鈍ane fillallこ nチch VZピ ahov k z五 adenフm aleb0

zaloZenチ ロ prttiCけ m osobjtt aヶzic町哺 OSOb`m― podnikaterom a pr討 五 cけ l■ oSOb`血 ,ktoけm poskyda prosttedけ

SVOihO rOzpoこ t■l;ご alei usporiadala ttnanth`vzrahy k ζllmemu rozpoこ tu,ζtitnym fondom,■ olToこ tom illチCh ObCf a k

rozpoこtonl vysζich ttzemnych celko、 1

1.ROZPOCTOVE HOSPODARENIE

Podra z`kona こ.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zne五 neskorζfch predPisov obec IIIl` povin■ osぜ zosねvir svoi

rozpoこet a pttd schvttlenfm ho zvereiniぜ Z6kOnnナ m spOSObOm.Obec zosねvila rozpoこet na rok 2020 v silade s§ 10

ods.3 zikonaこ.583/2004Z.z. RozpOこ et obce na rok 2020 bol zostavenフ a sChVttenフ (uZnesenfm OZこ .109/2019 zo

dtta 13.12.2019)akO prebytkovフ .BeZnフ rOZpoこet bol zostavenフ a sChVilen′ akO prebytko、 予 a kapi道 10ⅥЙ rozpOこet bol

7_OStavenフ a SChVaenフ akO SChOdkovi SChOdok kapi通 lov`ho rOzpoこ tu rnal bガ wkvけ prebメ《Om bettn`ho rozpoこ tu.

Zmeny ro7_pOこ tu boli poこ as rozpo面
"ho rokaゅ

konivm`rozpoこtownll opatenianli v zmysle zよ onaこ .583/2004

Z.z.o rozpOこto考ch pravidlttch`zemn● samOSpriη l

Schvttertt rOZpoこ et bol v pnebehu rozpoこ ov`ho roka 2020 zmeneny 4 rozpotto、 γmi opatreniami:

‐pⅣl zmena schvttend dha 18.nlaJa 2020 uzneseninlこ .186/2020
-drllhi zlllena schvib正 儘 29.jttn 2020 uzlleseゴ Blこ.203/2020
-tretia zIIlena schvileni dtta 10.augusta 2020 uznesenllnこ .218/2020
-ζtvrti zmena schvilentt d五a14.decenlbra 2020理 znesenIInこ.280/2020



celkom
Schvilenf rozpoiet Rozpoiet po zmenidr Lerpame rozpoflu

Prijmy celkom 1552505,00 1588561,77 1521 195,09

Vydavky celkom 1435712,00 1450562,80 1374711,09

Hospoddrenie celkom prebytolJschodok 142969,30

1.1 Rozpoitovr6 hospod{renie v roku 2020

Hospodiirenie obce v roku 2020 dokumentuje tabulta /ridaje sri uveden6 v eur6cb/

Porovn面 e hosDOdttenia obce s predch6dzailciEli rOklni んdtte si uVeden`v euric貯

Z porovnania je moZnd vyzodit'niekollko skutotnosti, ktor6 sri d6leZit6 pre nastavenie finanin6ho manaZmentu obce:
a) od roku 2018 doila k rastu beinfch prijmov o 281 351,00 €; ide o kontinu6lny rast, io je najmri rpllwom rastu dane

poukazol.anej rlzemnej samosprdve zo 5t6tu, tzv. podielovi da(r z Wnosu podielovej dane zo Stiitneho rozpottu;
b) za predch6dzajfce roky dochiidza k rastu beZnej spotreby obce a bolo tomu tak aj v roku 2020, zvy5enie rqidavkov

1319679,22

1234274,23

19327,27

Financlle

Schv6leny rozpoiet Rozpoiet po zmendch eerpanie rozpoitu

Prijmov6 finanin6 oper6cie 105000,00 200242,29 74844,79

Vydavkovd finanin6 oper6cie 34000,00 34000,00 37116,76

R.ozdiel vo finantnlf ch operdciSch 37728,03

celkom
2017 2018 2019 2020

eerpanie rozpoftu eerpanie rozpoitu Cerpanie rozPoこ tLl eerpanie rozpodtu

Prijmy ceikom 1186101,73 1260690,15 1561146,82 1521195,09

Vlidavky celkom 1143863,80 1 180148,80 1502425,19 1374711,09

Hospod5renie celkom prebltok/schodok 42237,93 80541,35 58721,63 142969,30

eerpanie rozpoitu Cerpanle rozpom Cerpanie rozpocm eerpanie rozpoitu

pnJmy 1146696,29 1145375,51 1269796,34 1426726,51

vydavky 469129,98 494401,74 1189391,80 1284274,23

Hospodirenie prebytok/schodok 677566,31 650973,77 80404,54 142452,28

derpanie rozpoitu derpanie rozpoitu eerpanie rozpoitu eerpan,ie rozpodtu

prttmy 13199,80 31537,61 35057,00 19327,27

vfdavk_l' 82706,42 47205,94 274 530,22 56538,25

Hospodirenie prebytol</schodok ‐69504,62 -15668,33 -239473,22 -37210,98

F童Imm`
Cerpanie rozpOを tu eerpanie rozpoitu Cerpanie rozpott■ l eerpanie rozpoitu

Prijmov6 finandn6 oper6cie 52476,32 42158,19 259148,48 74844,79

Vydavkov6 finaninf operiicie 32101,98 3316Q50 34851,94 37116,76

Rozdiel vo finaninfch operdciich 20374,34 8997,69 224296,54 37728,03

Schviileny rozpotet Rozpoiet po zmen6ch eerpanie rozpoitu

prlJmy 1267870,00 1426726,51

"da彎
612460,00 645468,93

Hospoddrenie prelrytok/schodok 142452,28

rOZD0

SchvSlenyi rozpotet R.ozpoiet po zmenich Cerpanie rozpoこ u

prlJ町 158135,00 33278,00

vydaヵ 228772,00 62130,00 56538,25

Hospoddrenie prebytok/schodok -37210,98



beZn6ho rozpoitu nie je nez6konn6, m6 v5ak za niisledok zniZenie preby&u bein6ho rozpoitu, ktorf je
d6leZiqim zdrojom na realizdciu napl6novanych rozvojovych iinnosti.

L.2. Plnenie rozpoitu prijrnov

Vlasrn6 prijmy beZn6ho rozpoitu predstavovali daiov6 prijmy a nedaiov6 prijmy; kapitiilov6ho rozpodtu predstavovali
najmii prijmy z predaja majetku.
Cudzie prijmy beindho rozpottu boli tvoren6 dotdciami na iinnost'prenesen6ho qikonu 5tStnej sprdvy.

Kapitiilov6 prijmy boli woren6 dotdciami, ktor6 obec ziskala cez projekty.
Z roz-poitovanfch celkoafch prijmov 1 5BB 561,77 € bol skutoinf prijem k31.12.202A v sume 1 521 195,09 €.

nasledovneObec v roku 2020 stl uveden€ v eur6chl/

Schv6leny rozpoiet Upravenf rozpoiet Skutoinost'

BeZn6 prijmy 1319679,22 1319679,22 1392667,34

Kapitdlov6 prijmy 33278,00 33278,00 19327,27

v Dorovnanf s plnenim priimov v roku 201[

Schvileny rozpoEet Upraveny rozpotet Skutoanost'

BeZn6 prijmy 1220748,40 1220748,40 1236115,61

Kapit6lov6 prijmy 37000,00 37000,00 35057,00

v roku 2018:

Schvdlenli roz.podet Upraveny rozpoiet Skutoこ ■osぜ

BeZn€ prijmy 1051980,00 1110536.65 1145375,51

Kapitdlov€ prijmy 2000,00 31944,41 31537,61

Z`dai V taburk`ch宙 dnO,Ze中 oi pinenia pttmOV Sa z roka na rok poziば 、電e zⅥァζllie V prOspech obce.Plnenie

kapit虚o■,ch pttrnOV ie Z6宙 SI`od dottcil,kto"obec zttska na realizdciu no■アCh prolektOV V Slilade so schvgenフ mi

Ziadosぜ arni o dotttn`prostried]γ zo ζtttktur`hrh fOndov EU.

1.2.l Phenie rozpottu bettnフ ch P」jlmOv

Beln6 prlmy Za野五苺逓Vlastn`prttmy(d轟 0"a neda五ov6)a Cudzie prttmy(granv a tansね ry);ich pinenie bolo v roh

2020 nasledovne:

uveden6 v eurSch./´
ｕ V

Schv6leny rozpoiet Upraveny rozpoeet Skutoinost'

Daiov6 prijmy 517731,00 657031,00 697561,61

Nedaiovd prijmy 157640.00 157640,00 190097,61

Granty a transfery 505008,22 505008,22 505008,22

s rokom 2019:

Schvdleny rozpodet Upravenli rozpo-et Skuloこ ■osr

Dafiovd prijmy 661131,00 661131,00 672211,05

Nedaiov6 prijmy 113163,00 113163,00 118104,25

Granty a transfery 446454,46 446454,46 445800,31

s rokom 2018:

Schvdleqi mzpoiet Upraveny rozpolet Skutoanost'

Daiov6 prijrny 603641,00 603641,00 628948,36

Nedafiov6 prijmy 116552,22 116552,22 126383,72

Granty a nansfery 390343,43 390343.43 390343,43

Z porovnania je zrejm6, Ze doSlo u viet\ich kateg6rii k zvliSeniu prijmov.

3

V



l.z.l.L Daiov6 prijmy
Najviid5i podiel na celkovcm objeme daioqich prijmov mii vynos dane poukazovanej tizemnej samosprdve zo 5t5tu,
tzv. podielovii daI zo StStneho rozpoitu 15R;. fieto prijmy sri pre obec velmi d6leZit6; je potrebn6 si uvedorniC, Ze ich
vyvoj je jedineinf pre progresivny hospod6rsky rast obce. Obci boli pouk6zan6 podielov6 dane zo 5R vo qi5ke 541
828"65 €, do je oproti zverejnenej progn6ze zo strany Ministerstva financii SR vo qi5ke 5t7 Bl,ao viac o 24 097,65 € ;

a predstavuje to pre obec 4L,05 o/o z celkoqich skutoinlich beZnfch prijmov v roku 2020.

V.fvoj podieioWch dani dokumentuje nasledovnii tabulka /iidaje sti uveden6 v eurdch./

Rok Schv{lenyi rozpoiet Skutoinost'

2017 461000,00 469678,32

2018 495000,00 507374,55

2019 545000,00 551578,65

2020 517731,00 541828,65

Plnenie tfchto prijmov sa v roku 2020 nevyvijalo priaznivo v porovnani s predchiidzajfcim rokom v d6sledku situdcie
a opatreni srivisiacich s pand6miou ochorenia COVID -19" Odporuiam, aby v d'alSfch rokoch tieto finanin6 prostriedky
neboli rozpodtovan6 do beZnej spotreby, aie aby boli urden6 na rozvojov6 aktivity obce. D6sledkom bude zabezpedenie
potrieb obce a jej obyvatelov v oblastiach, ktord sri dlhodobo poddimenzovan6, realiz6cia napldnovanfch rozvojovych
aktivft a tieZ sa z ekonomick6ho hladiska zlep5i majetkovii kondicia obce, a to zvySenim kapitSiovjch aktiv.

sf uveden6 v eurdch/

撤 SchvSlenf rozpoiet Skutoinost'

2017 66131,00 67640,82

2018 64131,00 72459,50

2019 68331,00 71046,39

2020 7715Q00 90281,24

Obci sa podarilo naplnir pl倉1。vanフ ■施OS dane z nehnuternosti a b。 1■lyζζl o 13 131,24 C oproti pl`nu.Naivaё ζf podiel
tvoria― dane z pozemkov9 boli vo vフ ζke 47 840,52C

―dane zo stavieb boli vo vyske  42 267,04C
―dane z bytov boli vo vvske 173,68C

Nedostatkom v teit0 0blas■ s`pohrad`ャ ky na dani z nehnuternostf v sullle 4 015,37C,(tabぜ ka niZζie d証o"
poWad`vky).

V,voi plneia vvnosu z nliesmvch d面 ,poplaJαl za komundhv odpad a drobnf sttvebn,odpad a in,ch DODlatkOv:
V

Rok
DaI

z pozemkov
Dai

zo stavietr
Dai

z bytov

Poplatok
za komunilny odpad

a drobny stavebny odpad
Dai za psa

Za uiivanie
verejn6ho priestranstva

2017 36325,61 31198,51 116,70 47986,38 1208,48 505,02

2018 36325,61 31198,51 116,10 47079,07 1185,24 550,00

2019 40118,32 30763,62 104,45 47429,77 1185,24 971,00

2020 47840,52 42267,04 173,68 63234,33 1664.72 552,00

Zaznanenan'! bol pokles prijmu za uZivanie verejn6ho priestranstva v roku 2020, tento nastal v d6sledku opatreni
a obmedzeni srivisiacich s pand6miou ochorenia COVID -19.

Z r{dajov v tabulke moZno vidiet'trend zv_vSovania prijmov v oblasti dani z nehnutelnosti.
Ndrast nastal aj pri qibere poplatku za komun6lny odpad a drobnli stavebny odpad, ten bol v5ak spdsoben! jednak
zliSenim ceny za sklddkovanie tony odpadu z 12,- € za tonu v roku 2019 na 26,- € za tonu v roku 202A, a tieZ tym, Ze

obec od marca roku 2020 zadala vyberat'poplatok za drobnli stavebny odpad, ktor;f predqfm nevyberala.

Prehlad v tabullke prezentuje qiSku niikladov na likvidiiciu odpadu a r{Sku uhradenlich poplatkov, rozdiel prezentuje
obec Z Vlastn`ho

rok naklady poplatky rozdiei

2017 38958,‐C 47986,( +9028,{

2018 51 182,‐ C 47079,( ‐ 4103,(

2019 58008,・ C 47430,( 10578,(

2020 63393,{ 63235,( ‐158,―C
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D証ov6 0ohrad討kv
Vフva da溢。vフCh pohradivok v roku 2020 v porovnanfs lninul′ l■■i rOknli dokumentllle nasleduj`ca taburka:

Z isdaiov v tabulke moZno vidied, Ze u pohladiivok na dani z nehnutelnosti a nedoplatkov za komuniilny odpad ide
o opakujrici sa nedostatok z pohladu napiiania vlastnfch daioqich prijmov. Nedoplatky u poplatku zi komunflny
odpad sri z roka na rok vySSie a vyS5ie. Odponitam zqiSit' efektivitu a riiinnost'vymiihania dafiovfch nedoplatkov
a ostatnych poplatkov, a uplatiovaf'sankcie v konani.

L.2.1.2 Nedaiov6 prijmy
Zahfnajf prijmy z podnikania a vlastnictva majetku a prijmy z administrativnych a infch popla&ov, rozpoitovanych
bolo 157 640,- € a skutodny prijem k37.12.2020 bol v sume 190 097,61 €.

Plnenie neda{oWeh prijmov bolo ytEku 2020 nasledovn6:

Porovllanie phenia neda五 ぃ中ch D五ill10v s mmd會亘 rOkmi:
su uvedene v eurach:

Rok Nedaiovd prijmy
celkom

Prijmy z podnikania
a vlastnictva maietku

Administrativne poplatky
a in6 poplatky a platby

2017 139090,97 104669,78 30416,53

2018 126383,72 99666,64 26717,08

2019 118104,25 105764,51 12339,74

2020 190097,61 104049,07 86048,54

V roku 2020 je main6 vidiet' ndrast pri plneni neda-fiov1ich prijmov. Nedaiov6 prijmy sa v porovnani s rokorn 201g
zqv5ili; hlavne v d6sledku predaja dreva s deklarovanym prijmom vo q.iSke 64 883,16 €" Tento prijem v5ak neodr5Za
reiilny qinos pre obec. Na samotn6 prdce a t'aZbu dreva boio podpfsanych viacero zmldv bez qfberovdho konania, iim
sa nedosiahli qihodnd ceny za sluZby a prdce. Predaj dreva sa realizoval vo vdiSej tasti priamo firmdm, ktor6
realizovali t'aibu, teda bez ponukov6ho konania a moZnosti zfskania vySSieho v,{.nosu. Od prijmu za predaj dreva je
potrebnd odr6tat' ndkladov6 poloZky, prdce za r.yrub, manipuldcia a preprava vyt'aZendho dreva, nSklady pri niislednom
zalesnenf parciel (oplotenie, niikup sadenic, prfce za sadenie). Tieto niiklady sii predbeine vo vfike 27 27g,- € (o
predstavuje 42,0 yo z prijmu za predaj dreva. iai5ie niiklady, ktor6 bude potrebn6 zaritat, zahfiajd od5kodnenie
9 vlastnfkov lesnlich pozemkog nakolko obec bez ich vedomia a srihlasu nechala lykonat't'aZbu na ich pozemkoch.
Porovnanim prijmov z podnikania a vlastnictva majetku obce za predchddzajrice roky je vidno nevyvfZenost' prijmov,
strieda sa ndrast s poklesom. Aktu6ina je otiizka vySSej efektivnosti a ritinnosti pri hospodiireni a nakladani obce so
svojim majetkom a to najmd so zretelom, Ze Slovensk6 republika je v poslednom programovacom obdobi a obec musi
mysliet' do buddcnosti a pripravit'sa na ,,rytvdranie" si vlastnfch zdrojov na rozvoj. Odponiiam, aby bola venovand
viii5ia pozornost' analyze vyuZivania ostatn6ho majetku obce (pozemky, budovy, nebytov6 priestory...), vfsledkom
ktorej bude zrejm6, ak6 je miera efektivit-v pri hospodiireni s vlastnym maje&om. Yzhladom k uveden6mu by mala
obec rozmySlat' aj nad zavedeni in,fch poplatkov ako napriklad poplatok za rozvoj obci v zmysle zdkona C 4/71201,5
Z.z. o miestrrom poplatku za rozvoj, ako aj stanovovat' sankcie za poruSenia zdkona - napriklad stavebn6ho zilkona.
Tieto prostriedky je moZn6 dalej pouZit'na kapitdlov6 qidavky, napriklad na opravu cestnej infraSrrukfiiry.

sri uveden6 v eurdch:

Rok ０
鰤
ｎｕｔｅ
skutoinost'

Pohlhd,ivky
na dani z

nehnutelnosti

cdkom

Pohl'adivky
na dani z

nehnutel'nosti

v danom roku

Poplatok
za komundlnv

odpad a drobnf
stavebni odpad

Nedoplatok
za komun6lny

odpad

celkom

Nedoplatok
za komunSlny

odpad

za danf rok

Daう

za psa

Nedoplatok
na danl

za psa

Za da¨ Юk

2017 67640,82 5619,69 436441 47986,38 6272,81 3341,37 1208,48 142,76

2018 72459,50 5407,34 3895,69 47079,07 6335,86 3698,50 1185,24 119,52

2019 71046,39 5217,62 3884,04 47429,77 6604,86 4212,93 1185,24 129,48

2020 90281,24 4015,37 2914,71 63234,83 8237,93 5935,25 1664,72 224,76

sri uveden6 v eur6ch

Schv6leny rozpoiet Skutoinost' o/o plnenia

Prijmy z podnikania a vlastnictva majetku
( z preniijmu budov a pozemkov) 98825,00 104049,07 105,289る

Administrativne poplat\ a in6 poplatky a platby
(spr5vne poplatky, uroky, licencie, vratky', poplatky z predaja dreva)

58815,00 86048,54 146,30%

In6 nedaiov6 prijrny (gralt-v a transfery) 505008,22 505008,22 100%
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Granty a transfery

Ide o prijmy ziskan6 v rdmci sektoru verejnej sprdry, sri to prijrny ridelovo urien6 na financovanie prenesen6ho qikonu
St;itnej spr6v-y, dotiicie z Ministerswa vnftra, Ministerstva financii, Ministerstva hospod6rstva, UPSVaR, VUC Tmava,

Okresny firad Trnava, Okresnf rirad Senica a in6 dot5cie. Najviii5i objem qichto finaninych prostriedkov je urienf
na financovanie ziikladnej 5koly (ide o prostriedky zo 5R na preneseny vykon St6tnej spriivy v Skolswe).
V ndvrhu zdverein6ho riitu je spracovanli podrobny prehlad o poskltnutfch transferoch a grantoch pre obec kde
je uvedenf poskytovatef, tiiel a aj poskytnutii suma. Granty a transfery boli pouZit6 v srilade s ich riielom a ich aiSka
v porovnaru s minulfmi rokmi rastie.

Prehlad poskytnutfch uansf6rov obci :

sri uvedend v eur5ch

Rok rozpodet skutoinost'

2017 383 252,48 3832s2,48

2018 39A 343,43 390 343,43

2019 446 454,46 445 800,31

2020 505 008,22 sos 008,22

L.2.2. Plnenie rozpottu kapitiilovych prijmov

Schvrilenli rozpodet kapitSlovych prijrnov (z predaja kapitdlov-vch aktiv - pozemkov, budov a bytov) vo vj-Ske

33 278,00 € sa v priebehu roka upravoval podla ziskanfch prijmov z predajov majetku obce, a to na urovei skutoin6ho
prijmu vo uf5ke 19 327,27 €. Obec nenaplnila plan - schv6leny rozpodet

sri uveden6 v eurdch

Schvilenf rozpoiet Skutomosぜ 7o plneoia

Prijem z predaja majetku 3 500,00 3 568,14 14L95 Vo

Tuzemsk6 kapitSlovt! granty a transfery 29 778,04 15 759,13 52,920/o

Prijat6 kapit6lov6 granty a trarsfery vo vySke 15 759,13 €
釦́ V

Poskytovatel Vf5ka Utel

Ministerstvo vnftra SR 11 263,99 Rekon5tmkcia Hasiiskii zbrojnica

Ministerstvo hospoddrstva SR 4 495,1,4 Elektro-nabijacia stanica

Stav rozvojovych aktivit - rekon5trukcia hasiiskej zbrojnice - 11 263,99 €, prosniedky priSli a zatial'sa neminuli;
- elektro-nabijacia stanica - 4 495,-14, prostriedky priSli a pouZili sa;

- projekt WIFI pre Teba - financovan6 z v'lastnfch zdrojov vo rf5ke 15 526,00 €, doteraz
nebolo poZiadan6 o preplatenie lynaloZenfch prostriedkov;

1.3. eunpeNrE RozPoCru vfnavxov
Z rozpottovan-,ich ceikovych qidavkov 1 450 562,20 € bolo k3L.12.2A20 skutodne terpan6 1, 378 780,37 €,

to predstavuje 95,05 %.

Obec derpala qidavky v roku 2020 nasledovne:
udaje sii uveden6 v eurdch

Schvdleny rozpoiet SkutoinosC %

Bein6 vydavky M5 468,93 579 47r,96 89,71

Kapitdlov6 vydavky 62 130,00 52777,25 M,95

1.3.1.Cerpallle rozpoctu beznychwdaVkOV

Rok Rozpoiet po zmendch Skutoinost'

2017 529 575,60 469 129,98

2018 514 688,70 494 401,74

2019 612 786,72 56/'284,77

2020 645 468,93 5V9 07L,96

Na zdklade zhodnotenia vj,voja ierpania rozpoitu beZn;fch
ndrastu ierpania beZnfch rlidavkov.

rlidavkov za uplynul6 roky moZno kon5tatovat', Ze do5lo k
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1.3.1.1. eerpanie beinych qfdavkov podfa ekonomickej rozpottovej klasifikdcie.

BeZn6 vfdavky v roku 2020 boti podla ekonomickej rozpodtovej klasifikiicie ierpan6 nasledortre:
eurSch:sri uveden6 v

Schvdlenf rozpotet Skutotnost' 7o plnenia

M左枕 pla軋 ooN 305506,00 281040,76 91,99%

Poistn6 a prispevky do poist'ovni 65140,00 70845,20 108,76%

Tovaぃ√a sluZbv 238403,93 257616,51 89,32%

BeZn6 rransfery 43559,00 32950,95 75,640/0

Splica-nie rirokov 8000,00 7463,74 93,29%

Pri poloZke mzdy, platy, OON - patria sem mzdov6 prostriedky pracovnikov OcU, matriky, pracovnikov verejnej
zelene, pracovniiky opatrovatelskej sluiby, vidno v-v5Sie terpanie oproti roku 2019 o 83 495,50 €. K vyS5iemu ierpaniu
vSak nedollo, v roku 2019 boli 2 dlhodobd PN pracovnikov a tak neboli ierpan6 prostriedky z obecnr5ho rozpoitu"

rokochv uplynu :    2019

Schvilenl! rozpoiet Skutomosピ % plnenia

Mzdy, platy, OON 250334,46 197y5,26 78,91%

Poistn6 a prispevky do poist"ovni 65140,00 70845,20 108,76%

Tovary a sluZby 253989,06 250174,87 98,49%

Beind tr;rnsfery 38123,20 36378,17 95,42%

Splttanie 61okov 5200,00 9341,27 179,64%

rok  2018

Schvdlenf rozpodet Skutoこ nOsぜ % plnenia

蛇 転 phじ 00N 156852,4 157458,89 100,380/O

Poistn6 a prispevk-v do poist'ovni 60742,16 57704,79 94,99%

Tovary a sluZby 245470.68 231011,91 87,27%

Beをnd transferv 40623,44 40048,63 98,58%

Spl6canie rirokov 11000,00 8177,52 74,349る

derpanie beZnych qidavkov je v z{veretnorn riite komentovand podla jednotlivfch funkcii, ktor6 samosprSva obce
zabezpeiuje (tunkini klasifi kiicia).

1.3.1.2. derpanie beinfch vydavkov podfa funkinej klasifikicie.

BeZn6 vfdavky v roku 2020 boli podla funkEnej klasifikiicie ierpan6 nasledovne:
sri uveden6 v eurich:

Funkい i klasifittcia Schvileny rozpoiet Skuroinost' % plnenia

Vfkonn6 a z6konodarn6 orgdny 265060,23 237317,40 89,53

Finantn6 a rozpo-tovd zSlezitasti 3700,00 360470 97,42

Transakcie verejndho dlhu 8000,00 7463,74 93,29

Civiln6 obrana 5012,70 5012,70 100,00

0cfuana pred poZiarmi 9200,00 7739,06 84,12

Rekreafn6 sluZby 3430,00 768,09 22,39

Stavebnf poriadok 15000,00 1200,00 8,00

Cestovn6 doprava 4700,00 3735,60 79,48

Nakladanie s odpadom 59000,00 60136,16 101,93

Rozvoj obci 141550,00 143845,07 101,62

Yerejn6 owetleaie 18700,00 21971,59 117,49

Blvanie a obiianska vybavenost' 19250,00 23392,45 121,52

Zdravotnicwo inde neklasifikovan6 7900,00 5289,52 66,96

Rekreain6 a Sportov6 sluiby 17870,00 11455,22 64,10

Kdti範■e slCゐv 21100,00 11933,99 56,56

V
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Vysieiacie a vydavatel'sk6 sluiby 800,00 998,s2 L24,82

NSboiensk6 sluT-by a in6 spoloiensk6 siuZby 4 430,00 2 7s8,0s 62,26

Prim6rne vzdelivanie s beinou starostlivost'ou 15 4s0,00 11 190,21 7243

Rodina a deri 2 660,00 2 6s6,00 99,85

Staroba 4 500,00 3 914,89 87,00

SociSha pomoc obianom 18 156,00 12 689,00 69,88

Spolu 64s 468,93 579 071,96 89,71

Pri poloZke verejn6 osvetlenie bol ndrast vydavkov o 3 271,59 € vy55i oproti schv6lendmu rozpoitu na rok 2020. Niirast
jeajoprotiroku2019o3034,07€aroku2018o5375,39€.Vroku2019bolapodpisaniinovfzmluvanadoddvku
energii s firmou Energie2 a.s. od 112A2. Uzawetie zmluvy s noqim doddvatelom pre obec neprinieslo tispory a ako je

vidno dojlo k n6rastu rlidavkov" Podl'a uzatyorenej zmluvy to obci neprinesie risporu ani v nasledujricich rokoch, teda

do roku 2022, kedy konii platnost' zmluly. A to z d6vodu, Ze zmluva je podpisanii s peYne stanovenou sadzbou za

odobratri jednotku na cel6 tri roky a to vo vlSke 59,90 € bez DPH a 71,88 € s DPH za MWh; priiom od L. Januiira 2021

0rad pre regulSciu siet'oqfch odveM reagoval na vfvoj ceny komodity na svetovych burziich a v maxim6lnej moZnej

miere premietol risporu zo zoiienia ceny do zrnienia ceny pre siovenskych spotrebitefov, kde pri jedno tarifovei cene,

ktoni mil uzatvorenf aj obec v novej zmluve, bolo vyiislen6 zniienie priememe o I To" Obec try mala iep5ie

vyhodnocovat' podmienky pri uzatv6rani no{-ch zmhil'.

1.3.2. こerpal■e rozpo凛 u kapit壼 o呼由呼daサbv
V z6veretnom ritte je spracovany preMad ierpania kapitiloq.ich vydavkov. Na rok 2020 bol schvi{leny rozpoiet
kapit;iloqfch vydavkov vo v.f5ke 62 t30,00 €" Skutoin6 ierpania kapitilovfch qidavkov bolo vo vf5ke 52 777,25 €,

io predstavovalo ierpanie na frormi 84,95ya.

Prehrad sd uveden6 v eurdch./

Schv6leny rozpoiet Upraveny rozpoiet Skutocnosピ

Ndkup pozemkov a nehmomfch aktiv 4 000,00 0 0

Projektovi dokumentdcia (projekt zelei) 900,00 900,00 900,00

Realiz6cia stavieb novych Elektro-nabijacia stanica 4 495,14 4 495,t4 4 495,14

Rekoniuukcia a modernizicia stavieb
Hasiiskii zbroinica

29 902 ,00 29 902 ,00 29 902 ,00

Rekonitrukcie a modernk6cia strojov a zariadeni 0 0 0

Cestnd doprava 50000,00 0

Skolstvo (projektZlepienietechnick6hovytravenia
odbornych uiebni a Skolskej kniZnice ZS BS, 162772,W 0 0

Ostatn6 kapitilov6vydavky (rizemn",,' pl5n) 12 000,00 0 0

KapitSlov6 transfery 0 0

Prehrad : /tidaie sri uveden6 v

F聖童歯踵klasttcia rozpotet skutoinost' % plnenia

vfdavky verejnej spn{vy - 5R,
vlasmy zdroj - nabijacia stanica

4 495,1,4 473L,74 105,260/a

Ochrana pred poZiarmi rekon5trukcia hasitskej zbmjnice
- niivratnf zdroj

- vlastnfzdroj

29 902,00 29 902,00 100,00 70

11 828,00 1 617,51 13,67 Yo

Vydavky verejnej sprivy
- projektovi dokument6cia - zelen6 obce

900,00 900,00 100,00 7o

Vlfdavky verejnei sprivy - WIFI pre Teba 15 004,86 15 626,00 1M,140/a

spolu 62 130,0 52777,25 84,95 o/a

Odponiiam srisnedit' pozornost'na dokoniovanie projektov, nakoFko ich rozpracovanost'je velkd a to: rekon5trukcia
budovy poity, rekon5trukcia hasiEskej zbrojnice, projekt Zlep5enie technick6ho vybavenia odbornfch ulebni a Skoiskej

kniZniceZS BSJ, rizemny pliin obce . Tejto rozpracovanosti nezodpovedd vy5ka rezerv na ich realizdciu. eerpanie
kapitiloqich qidavkov, L j. realizfcia pliinovanfch akcii je totii,to ziivislil od zdrojov, ktoqfmi sri v sfdasnosti okrem
kapitilovych dot{cii z rozpoitu EU a 5R aj vlastn6 zdroje a pri rozpracovanosti projektov vlastnr! rezerly. K vlastnym
zdrojom v priebehu rozpo-tov6ho rcka patri najmii prebytok beZn6ho rozpodtu a po skonteni rozpoitov6ho roka

eur6ch/



ψ Orenフ prebytOk rozpoこtu,ktott sa pOuziva prostednfctvom pe益 虚 n′ch fOndOv(rezelVI16ho fondu).K■ rlastn知

rezervalll patri rezervn′ fond a schopnoゞ zfskania a akullnulこ cie zdroiov z hOSpod`renia s vlasmin maietkOIIl・

Fondy Obce

Soci`Inv fond

Finanこn`prostriedky socianeho fondu stt veden6 na samostatnorn`こ te.Socittny fond ie tVOrenフ po宙nn′m OdVOdOm
l,05%z obienlu hrub夕 ch miezd zamestll■ lCOヽl PrOStnedky SF boli v p亘ebehu roka pouZit`v zmysle kolekdvnei

zlnlu、γ platnei pre tvOrbu a pou2ite socittlneho fondu pre Юk 2020,ako prispevok na str諦 ovanie a dovolenh

zanlestnaIIcov

Porovnanie fond obce: sri uvedenri v eurSch,i

Soci6lny fond 2018 2019 2020

Podiatoin;i stav k 1. januiiru 2485,53 237,10 1757,13

Tvttba― rok 1772,85 1870,13 1950,87

eerpanie - rok 4021,28 350,10 2933,00

Zostatok k 31.decehbru 237,10 1757,13 445,10

Rezenrny fond
Finanin6 prostriedky rezervntiho fondu tvoren6 z preby&u hospoddrenia minullfch rokov sri vedend na zdkladnom

ridte obce. Zostatok k 31. 12. 2020 je L72 6A5,4A €. Tvorba a pouZitie rezervn6ho fondu a infch pefiaZnych fondov
sf upraven6 pre obec v S 15 ziikona d. 583/2004 Z. z. o razpoitoqfch pravidliich rizemnej samosprdl-y a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov.

Porovnanie zdroiov rezervn.i fond obce: sri uveden6 v eur6chr./

Rezervnf fond 2018 2019 2020

Poiiatoinli stav k 1. janudru 260024,02 329616,53 ,59752,38

Tvorba - rok
z preiry'tku rozpottu za uplynulf rok

69592,51 24309,15 12853,02

eerpanie - rok uznesenieこ.120/2019z13.12.2019 -16049,72

uznesenieこ.121/2019z13.12.2019 - 1080,00
uznesenieこ.122/2019z13.12.2019 -81859,55
uznesenieこ.123/2019z13.12.2019 - 3228,00
uznesenieこ.12″2019z13.12.2019 -21626,21
uznesenieこ.12572019z13.12.2019 -66899,63
uznesenieこ.126/2019z13.12.2019 - 2461,79
uznesenieこ .127/2019z13.12.2019 ‐   968,40

Zostatok k 31. decembru 329616,43 159752,38 172605,40

1.4.FINANCNE OPERACIE

S逓こasぜou rozPoで t■ls護 街 finanこ n6operttcie,ktottmi Sa vykondvai`preVOdy z pe益 虚 nフcll fOndOv a realizuitt Sa n`、 Tatn6

ZdrOie financovania a ich sPllcanie.Za finanこn6opericie sa povttuitt ai poSkytnut6 p6Ziこ ky a ndⅥatn`fillanこn`

申 mOCi Z rOzpoこ 撻 a ich sp16tkュ vystaven6 a prtta“ Zme納 〕 predai a obstaranie lnaietkoVフ Ch逓 こast〔 .Finanこ n6

opericie nle sl s近 こasピou pttII10V a wdavkOV rOzpoこ tu obce

l.4.1. P」じInov〔 finttn〔 operttcie v roku 2020

Z rozpoこ tovan′ch prttmOV 200 242,29 C bol skutoこ nチ prttem v sume 74 844,79C.

Prostl・ednictvonl pttmovych finanё nych operacif sa ttpo」 1li do rozpoёtu

―ne19こ erpan``こ elovo urё en`prostiedky zo SR za rok 2019 v suIIle 33 217,57C
―nevvこerpan`prosttedlg na straⅥ 16 ZS a MS v sume 4 917,52C
―prosttedky fondu rozvoia bナ √ania v sume 3 575,20C
―prttem na finanこ n`z6bezpeku v sume 3 232,50C(byサ SFRB)

Do rozpoこ tu sa zapoJlli ai ttverOV`ZdroJe po rozhodnu〔 (DZl」znesenieこ .245/2020 zo dia 19.10.2020,schv`len6

pruatie n計 ramフch Zd● OV fillancovania Ю

"ζ

ke 29 902,00C.od MFSR"Posttnude ndVram′ ch ttnanこ nチch

弩 pOmOC1 0bCiam a vyζ ζllln`zel■ lnラm Celkom na konlpenziciじ Ⅵ,padku dane z pttmovけ ZiCkフCh OSOb v roku 2020“ ,

deto zdroJe boli pouZit6 pn rekonζ trllkcii hasiこskei zbroJnice.

Skutoこn6こerpanie bolo teda vo vyζ ke 74 844,79C.
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Schvijlen,i rozpoiet Upraveny rozpoiet Skutotnost

Uiast' na maletku 0 0 0

SplScanie domiicej istiny 34000 34000 33884,26

1.4.2. Vフ daVkOV`finanこn〔 opericie v roku 2020

Z rozpoこ tovanフch 34 000,00 C na splicanie isiny z prり aけch iVerov bolo k 31.12.2020 skutoこ neこerpan`33884,26C,

こo predsta、科le 99,66%.Sulna voゃ 予思ke 3 232,50 C tvoril pttem na finanさ ni z`bezpeku byり SFRB.

uvedenrl v eur6ch:

Prostrednictvom vydavkovych finandnfch operiicif sa uhradili spliitky istiny ndwatnfch zdrojov financovania vo vylke
33 884,26.€ a vrdten6 finanin6 zAbezpeky vo qiSke 3 232,5A €.

tr".S. Vfsledok hospodirenia

Vfsledok rozpoitov6ho hospoddrenia sa zisfuje po zriitovani celkovfch prijmov a vydavkov ako v.isledok ich srihrnnej

bilancie. Vysledok rozpoitov6ho hospodfrenia m6Ze byt'prebytok alebo schodokjej rozpoitui Podla $ 2 pism. b) a c) a

5 10 ods. 3 pism. a) a b) zfkona d.583/2004 Z.z.; prebytkom rozpoitu je kladny rozdiel medzi prijmami a qidavkami
rozpodtu, schodkom rozpoitu je zdpamj,rozdiel medzi prijmami a qidavkami rozpoitu. Pod prijmami a qfdavkami
rozpoitu sa chfpu beZn6 prijmy a beind rydavky (beZnf rozpoiet) a kapitiilov6 prijmy a kapitiilov6 qidavky
(kapitiiow! rozpoiet); sriiast'ou prijmov a qidavkov rozpoitu nie sri finanin6 operdcie.

Hospoddrenie obce v roku 2020 :

Su V

PRIJMY SPOLU 1517680,39

VYDAVKY SPOLU 1374696,74

HOSPOD8RENIE OBCE 142969,30

Vyliienie z prebytku 43998,38

UPい ″ENE HOSPODttNIE OBCE 98970,42

Obec v roku 2020 hospod6rila s prebytkom 142 969,30C;takto vykttzanフ prebytok■ ozpoこ tu je zistenフ v sttlade s§ 2

pism.b)ac)a§ 10 0dS.3pお In.a)ab)Z`kOnaこ .583/2004Z.z.Podra§ lo Ods.6 zttkonaこ .583/2004Z.z.siこ asピou

rozpoこtu obce si finanこn6operdcie,ktottlni sa η′kOndVaj`prevody prostriedkov pettaラ nフch fOndOv a realizui`Sa

na、Tatn`zdrae financovallla a ich splicallie.

Rozdiel medzi pttmOWmi a vクdavbttllli finanこn,壷i Ope五cinml obce v roku 2020こ in1 37 728,03C.Kapitilo考

rozpoこetJe schodkovy vo vyske…37210,98C.Zostatok finanこ nych operttc五 37728,03C

Podra§ 16 ods.6a7zikonaこ 583/2004Z.z.,ak moZno pouZiぜ v rozpoこtovom Юku v sttlade s osobitnpl predPisom

nevyこ erpan6 1こ elovo urこ en`prostriedky poskメ nut6 v predch`dzaiicom rOZpoこ tovom roku zo ζtttlleho rozpoこ tll,

z rozpoこu Eur6pskei ttnie alebo na z6klade osobitl16ho predPisu,deto neゃ γこerpan`prosttiedlγ  sa na近こely tvorby

pe五虚nttch fOndOv pri usPo五 adanf prebytku rozpoこ tu z tohto prebytku、 71uこ ui重・Ide o newこ erpan`逓こelovo urこ en6

prostl・ ledtt poskymur v predch6dz苺遜com rOZpoこ tovom roku zo SR,z rozpoこ tu E`alebO na zだ熙 ade osobitl16ho

predpistl,ktor`InoZno pouttiぜ v nasledllittCOm rOzpOこ tovom roku.Z prebytku rozpoこ tu sa tak、γluこ uitt nevvこerpal16

通こelovo uに en`pros轟 edky posぃut`V predch`dzai`COIII rozpoこovom roku zo SR,z rozpoこ mE`alebO na zttklade

osobitn6ho predPisu,vo vyske 43 998,88C; jednl sa c:

a)neヽγと彎,an6 pros巨 ediげ zo SR 近さelovo urこ en`na beZnd巧 ,da宙ツ poskymuF v predch`dzaittcom rOzpoこ tovoln

roku v sulne 21 712,39 EUR,
‐prenesenフ γヽkOn v oblastiζ kolsNav sume 14 312,57ε
―nevyこ erpane stra、me zo statneho rozpoctu   7 399,82C

b)neVyこerpan6 prostriedky zo SR na kapitilov`vチ daVky na hasiこ sktt zbroiniCu l1 263,99C

C)neVyこ elpan`prostriedky z fondu prevadzk勇 6dttby a oprav podra tLStallovenia§ 18 ods.2z`kona

こ.443/2010Z.z.o do通 ci6ch na Юzvoi bナ rania a o socidhom b,ani V Z・ n.p.vsume 7 719,20 C

d)ptteln za straⅥ16 priiat`vOpred v ZS s MS-3303,30C,

o tttto sumu sa pre tvorbu pe五 面 ラch fondOV upra、 イ,zostatok finanこ n,h prCIStriedko■ ktott v koneё nOm z遁こtovani

predstavllle sumu 98 970,42C.

V n4"hu zivereこ n`ho近 6■ sa zo strmy obce na、Thtlie,aby Celd iito stna bola prevedeni do rezew■

`ho fondu.
Sta■7 na重こte 221-Bankov`逓 こt57Je k 31.12.2020.… …………….374010,07C.

Stav na近こte 211‐ Pokladnicale k 31.12.2020.… ……….… ….・・…・・―・5157,05C
Stav na lこ te 213-Ceniny Je k 31.12.2020.… .… ….… ..・・…・…・…̈ 1092,00C
Spolu:.… …………………………・・……・・・・…・・・・・・・・・・̈ ―――・・……・・・・̈ ¨̈・・…………・・・…380259,12C.
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Nasleduiica taburka pOSkmie Drehrad o vf"り li v'sledku hospodttenia obce v IIllnu旨ch rokoch:

Rok 2017 2018 2019 2020

Prijmy rozpottu obce

- beZn6 prijmy 1120442,61 1184790,08 1269796,34 1426726,51

- kapitdlov6 prijmy 13199,80 31537,61 35057,00 19327,27

Vfdavky rozpoitu obce

- treZnrl qfdavky 963218,63 1075029,41 1189391,80 1284274,23

- kapitriiov6 vlfdavky 82706,42 71958,89 274 530,22 56538,25

Prebpok i schodok beZn6ho rozpoitu 157223,98 109760,67 80404,54 142452,28

Prebytok/schodok kapitilov6ho rozpoitu -69506,62 -40421,28 -239473,22 -37210,98

2. BILANCIAAKTiVA PASiV OBCE

Celkoqf majetok obce podla riirovnej z6vierky iinil 6 706 036,43 €. Majetok obce sa medziroine zqfiil o 28 599,02 €.

Celkovf majetok obce je kryqi vo qi5ke 4 382 003,83 € vlastnf-m imanim obce, to predstavuje 65,34o/o. Zaznamenany
je nSrast pohladi{vok oproti predchiidzajricemu roku o 11 28A,25 €" Po celkovej sumarizScii maje&ovri poziciu obce je

moZn6 hodnotit' kladne.
Stav aktiv a k31.12.2020

Akttva k 31.12.2020 Pぉlva k 31.12.2020

NeobeZnf majetok 5633795,47 Vlastn`imarde 4382003,83

ObeZnl;'majetok 1068418,19 Z`vazky 848022.45

iasov6 rozliSenie 3822,77 iasov6 rozli5enie 1476010,15

Spolu 6706036,43 6706036,43

面 va k 31.12.2020:

N6zov: KZ k
31.12.2019

KZ k
3112.2020

NeobeZnf majetok spolu: 5685363,08 5633795,47

Dlhodobf nehmotnf majetok 0 16635,32

Dthodoby hmotnf majetok 5094407,93 5042840,32

Dlhodobf finaninli maj etok 590955,15 590955,15

Obeinf majetok spolu : 989466,40 1068418,19

Zおёby 0 0

Zuttovanie rnedzi subj. VS 688497,77 677338,45

Pohlad6vky 4417,49 15 697,74

Dlhodob6 pohladdvky 16083,00 0

lG5tkodobe pohfadivky 4417,49 10820,62

Finantnf majetok 280468,14 380259,12

Casov`mttnie 2607,93 3822,77

SPOLU: 6677437.41 6706036,43

2.1.BILANCIA POHLADAVOK

Prehlad vyvoia pohladdvok za roky 2017 -
Rok PoMadSvky celkom

2017 6923,90

2018 8498,22

2019 4417,49

2020 15 697,74

2020 /ridaje sti uveden6 v eurdchl

k k 31.12.2020:

Nizov: KZ k
31.12.2019

KZk
31 12.2020

Ma-stn6 imanie: 4296893,69 4382003,83

Z討滋貯 : 859998,20 848022,45

z toho Rezervy 1900,00 1980,00

Zここtovanie medzi VS 33217,57 23976,38

Dlhodob6 zivizky 756975,14 721689,86

啓む6tkodob`zivazky 67905,49 61474,21

Bankov6 rivery a vypomoci 0 29902,00

dasov6 rozli5enie 1520545,52 1476010,15

Vlastn6 imanie a zivizky spolu: 6677437,41 6706036,43
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Obec v roku 2020 zaznalllenala zv予 こenie stavu pohiladivok oprod predchidzaittCemu roku o l1 280,25C,こ o nemottno

hodnodぜ pozitivlle.Naヽ ″httem venOVaピ z考ζentt poZorlloゞ vγm`haniu pohrads、k v zm5rsle platnei legislattvy.

Dゴ節ve pohrad五颯y
V za uplvnll10 rokv: sri uveden6 v

2017 2018 2019 2020

Dai z nehnutel'nosti (pozernky, stavby) 4364,41 3895,69 3884,04 2914,71

Dail za psa 142,76 119,52 129,48 224,76

Poplatok za KO 3341,37 3698,50 4212,93 5935,25

Celkom 7848,54 7713,71 3226,45 9074,72

Vlfuoj dailovjch pohladiivok je dlhodobo zlf. Majri rastrici trend. V roku 2020 u dani z nehnutelnosti bol mierny
pokles, st6le rasni pohlad6vky pri poplatku za komunSlny odpad. Obec na riseku dafroqich pohfadiivok zi{pasi

dlhoroine s nedisciplinovanost'ou svojich obyvatefov. Ako to vidiet'z tabulky nedoplatkov pri dani z nehnutelnosti a

poplatku za komunSlny odpad, ii dari za psa. Navrhujem obci rieSit' vymiihanie daioqich nedoplatkov upozoriovanim
dafiovnikov fstnou aj pisomnou formou, zasielanim viziev na zaplatenie dailov6ho nedoplatku, ak tieto formy sri

nepostaiujfce vyuZit'formu uplatnenia rymiihania pohfaddvok exekritorskym konanim.

Nedaiovd pohltdivky

Obec v roku 2020 zaznamenala zvySenie stavu pohladdvakzndjmu za byty oproti predch{dzajfcim rokom a eviduje
vo_vyske 2 922,1l C. Ide o lned

Rol Pchradぉkv z n4mu za byty

ｎ
ｖ 24,15

2018 796.91

2019 913,69

2020 2922,11

里亜いrOtny nttast o 2 008,42C.

2.2.BLANCIA ZAVAZKOV

Obec evidllie zivttky v roku 2020 v sume 848 022,45C

v roku 2019 v sullle 859 998,20C

v roku 2018 v sume 951 047,00C

v roku 2017 v suFlle 967 190,97ε .

3.PREHLAD O STAVE A申 OЛ DLIItJ

Podmienky na prttade ndwatllych zdroJov financovmia s`upraven`v§ 17zよonaこ .583/2004Z.z..Podra citovan`ho

ustanovenia obec m6Ze na plnenie svojich逓 loh pFiiaぜ nttan`zdrOie fillancovania,len na ttadu kapit墾 o、

～
ch

"daVkOⅥ fveroch obce so stavom k

Prehlad vfv-oia zdvdzkav za v tabul'ke: s{ uv6dzan6 v eurdch./

Rok
Dlhodob6
zav&kv

狩
`tkodob`濃 諺貯

Itdtkodobd z{xdzky, v tom zAvezky
z obchodnych vzt'ahov

そ itkodob`zivazkシ ち
in`通 vた回γ

Bankov6 fvery
a vypomoci

2017 830266,61 96115,58 2724,02 0 0

2018 793094,19 102070,40 894,29 0 0

2019 756975,14 67905,49 2067,34 0 0

2020 721689,86 61474,21 944,07 500,00 29902,00

Prehrad。 tinancovania a uveroch obce so stavom k 31.12.2020: lidaie sri uvedenE v eurSchl/

eislo zrnlury D6tum podpisu Splatnost' Schvilend vy5ka tiveru v € Uこel zostatok

20シ497/2007 rok 2007 rok 2038 458739,96
Uver SFRB wstaVba bメ 。V6hO domu suplsne

柿 753
273040,90

205/521/2011 FOk 2011 rok 2042 612177,00
豪 燿 ζFRB vテ s趣貴凛 bメOVttO domu s● b正

動 790
443323,24

Uznesenie

vlidv SRこ .494
z12.8.2020

rok 2020 rok 2027 29902,00

MF,,Poskymutie ndwatnych finaainych
vypomoci obciam a vy55im fzemnym

celkom na kompenz5ciu qipadku dane z
prijmov fyzickfch osOb v roku 2020"

29902,00

spolu 746266,14
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Do celkovej sumy dlhu obce sa zapoiitavajf zivtzkyz
銀́ v eurSch:

eislo zmlur.l Ddtum podpisu Splatnost' Schv6len6 qflka Uttl zostatok

Uzneseme

v16dy SRこ .

494z
12.3.2020

rok 2020 rok 2027 29902,00

MF,,Poskytnutie nivratnych finaninych
vjpomoci obciam a vy55im rizemnym celkom

na kompenz{ciu vlipadku dane z prijmov
fyzic{.ch os6b v roku 2020"

29902,00

Obec v roku 2020 uzatvorila Zmluvu o po輌 utr nivratn`ho zdroia financovania vo、γζke ttadku podielo考 ch danf,

na zttade tlznesenia(DZこ .245/2020 z 19.10.2020.Prostriedky boll pouЙ it(na kapit虚 ov6 vydavky―  rekonζ L■lkcia

hasiこ skei zbЮ iniCe.splatnosr n`vratnei finanこ nei巧

'pOmOCije v roku 2027,splicat'sa zaこ

ne poこ n`c rokom 2024

v roこn′ch splitkach 7 475,00C.

Dodttiavanie Dravidiel DOuZ市 ania n`vratn,ch zdrolov financovania:

Obec v zm_vsle ustanovenia§ 17 ods.6 zttkonaこ .583/2004Z.z.c rozpOこ tovフCh pravidl`ch ttzeIIInei samOSpravy a o

znlene a doplneni niekto、 アch Z6kOnoⅥ m6Йe na plnenie svoiiCh遁 loh prijar n6vratn6 zdroie financOvania,len ak:

a)CelkOV`Suma dlhu obce neprekroこ f600/O skutoこ nフch beZnフ ch PrlmOV predch6dzai`cehO rOzpoこ tov`ho roka a

b)Suma sp16tok n6vratnフ ch zdrOiOV financonnia,Ⅵ
`talle ihady wl10SOV a Suma splitok z`vttkov z inwstiこ

nフch

dodおaterskチ ch`veЮ V neprekI・ oこ f v prζ luζnom rozpoこtovom roku 25%sklltoこ nチ Ch beを nナch PttmOv

predchidzaittcehO rOzpoこ tov`ho roka znfZenフ Ch O prostriedけ poSkttuF V prlslllζnonl rozpoこ tovom roku obci

z rozpoこtu in`ho subiektu vereinei Spr討 y prosdedky posけ nu“ Z Eur6pskei 6nie a in`prostriedky zo zallra亜こia

。出 鮒蠍 ξ聞職 ぽ
ぬ面b ttф飢

Do celkovtt suIIly dlhll obce sa nezapoこ tavai■ 漁 ユZky:

nivratn,ch finanこ n′chヽ
～
polllocf zo 5道tllehO fondu rozvoja b力 √ania prtta血 逓VerOv naァクStavbu n4omnフ Ch bytOw'Ch

domov v obci Borskコ Svaけ Jur.zostatkova hodnota z`vttkov podrobne ⅥたfSlenフ Ch V taburke prehradu O nl、 Tam′ch

2018 2019 2020

Finanin6 qidavky na spl6canie istin 33160,50 31996,94 33884,26

BeZn6 vy-davky na spldcanie frokov 8177,52 9ン 1,27 7463,74

Spolu sp16&y istiny a rirokov k 31.12.2020 41338,02 41338,21 41348,00

4.UDAJE O HOSPODARENIPRISPEVKOWCH ORGANIZACH

Obec nie je zriaご ovaterom prtpevko野 th organizttcf.

5,PttHEAD O POSK… CH DOTAC■ACH

N`vrh z静ereこn`ho ic‐ tl1 0bCe v s`lade so zdkononlこ .583/2004Z.z.,obsahuie〔 導 POdrObn′ prehrad o pOSkytnut′ ch

do腫cidch podh§ 7 ods.4 ci.z`kona vこ lenenf podra ledn。 血■,Ch pttemcO■ Obec Postta dOttCie v sこ lade s cit.

zttonom a s VZNこ .1/2018 o poskytovani do“ ctt aこlensIザ ch pだSpevkov fyzicIけ m aprふ租id計m osobdm― po面直―

katerol.l na podporu vζ eobecne pЮ speζntth Sl虚 ieb,na vζeobecne prospeζ nフ a VereinOprcDspeζ nフ 逓こel・ Suma
poskttnuげ ch finan憑予ch prOsLiedkov bola 29 900,00C,Ы lrna skutoこ ne pottiけ ch finallこ nフch prOstriedkov bola

22715,38C. Sllllla vo vyske 7 184,62 C bola、 T`teni do rozpoこ tll.

6.UDttE O PODNIKだ 臣lESKEJ CINNOSin

Obec ne、γkonavala podnikatersk`こ IInosピ .

7.HODNO咽 IE PROGRAMOV ROZPOCTU

Obec neuplattuie prOgramovy rozpoこ et na z6klade uznesenia OZこ .712013.

financovania a ttveroch obce k 31.12.2020こ in1 716 4C

fislomtuvy D6tum podpisu Splatnost' SchvSlend ryika Uこel zostatok

205/497/2007 rok 2007 rok 2038 458739,96 ふミSFRB Ⅵ,st'ba bytoveFho domu s● おn`
こ範 753

273040,90

205/521/2011 rok 2011 rok 2042 612177,00 Over SFRB vystavba bytov6ho domu sripisn6
iislo 790

443323,24

spolu 71636414
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ZAvE,n
N6wh z6verein6ho riitu obce Borsky SvAtli Jur za rok 2020 je spracovany v srilade s prislu5nfmi
ustanoveniarni $ 16 z6kona i.583i2004 Z. z. o rozpodtovych pravidl6ch rizemnej samosprdry a obsahuje

vSetky predpisan6 n6leZitosti podfa $ 16 ods. 5 z6kona L5B3/2004 Z. 2..

NSwh zdverein6ho ridtu obce Borsky SvAty Jur za rok 2020 bol zverejneny v sflade s S 9 ods. 2 z6kona

I.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor5ich predpisov a $ 16 ods. I zdkona i.SB3fiOA4 Z. z.

zverejnenf najmenej L5 dni sp6sobom v obci obvykllfm.
Riadna ri[torrnd zdvierka k3l-12.2A20 bola overend auditorom v srilade so vSeobecne zivaznynlJ.

prdvnymi predpismi. Pri overeni nezistili Ziadne vyznamn6 zistenia a poru5enia z6kona.

V zmysle g 1,6 ods. l-0 zSkona o rozpodtoqich pravidl6ch fzemnej samospr6vy odporfdam OZ Borskf
Sviiqi Jur uzatvorif prerokovanie ndwhu Z6veretn6ho ridtu obce za rok 2020 r,lfrokom

,,relorodn6 hospodirenie sa schval'uje bez vyhrad".

V BorskSr Sviiqi Jur dfia24.5.2}21 Mgr. Rastislav Droppa
hiavnlf kontrol6r
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Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur 
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školy a školských zariadení 

 

 ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borský Svätý Jur                   Apríl 2021 



Úvodom 

 

 

Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur každoročne vyhodnocuje hospodárenie 

s finančnými prostriedkami prostredníctvom Správy o hospodárení školy za kalendárny rok. 

V súlade so zákonom 597/2003 Z. z. sa realizuje normatívne financovanie škôl a školských zariadení 

a v súlade s týmto zákonom školy predkladajú svojim zriaďovateľom súhrnnú správu o hospodárení 

s finančnými prostriedkami za kalendárny rok. Z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR bola financovaná 

činnosť základnej školy, záujmové vzdelávanie na základnej škole a zdroje pre činnosť 5-ročných detí 

v MŠ, podpora financovania zamestnanosti v MŠ;  v rámci DPFO pre obce a časti vyčlenenej školstvu 

bola financovaná činnosť školských zariadení: materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí, 

záujmové vzdelávanie v obci a zakúpenie digestora do školskej kuchyne v kapitole kapitálové 

výdavky; z ÚPSVaR boli poukázané finančné prostriedky pre deti zo soc. zanedbaného prostredia, FP 

na cestovné pre deti z Kuklova, dotácia na „stravovanie zadarmo“. Povinnosťou školy je predkladať 

Správu o hospodárení FP pridelených z RK MŠVVaŠ SR, my predkladáme súhrn hospodárenia 

všetkých školských zariadení. 

   Ukazovateľom pre výpočet financií – normatívnych FP pre základnú školu  sú počty žiakov 

v základnej škole a počty pedagogických zamestnancov v ZŠ:  počet žiakov v roku 2020/2021 je 165 

a počet pedagogických zamestnancov sa zvýšil  o 1 pani učiteľku. 

 

 

 

Prehľad o školských zariadeniach, počtoch žiakov a zamestnancov 

 

 
 Počet žiakov 

(stravníkov) 

Počet 

pedag. zamest. 

Počet          

nepedag. zamest. 

Základná škola 165 13 3,5 

Materská škola 36 4 1 

ŠKD 45 1,8 0 

Školská jedáleň 152 0 5 
 

 

Počet žiakov uvádzame podľa EDUZBEU k 15.9.2020, počet stravníkov podľa počtu zapísaných 

stravníkov k 1.9.2020. Prevádzka ŠKD (upratovacie práce) riešime úpravou účtovania mesačnej mzdy 

upratovačky v škole v zmysle smernice. 

 



 

1. Zdroje financovania 

 
 

V roku 2020 hospodárila ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur s celkovou sumou  687 121,03 €,  z 

toho 

 Finančné prostriedky pre prenesené kompetencie (ZŠ s MŠ) : 453 862,65 € 

 Finančné prostriedky z roku 2019 : 27 484,67 €.  

 Finančné  prostriedky pre OK (školské zariadenia) :  190 036,93 € 

 Kapitálové výdavky : 3 761,00 €. 

 Financie z ÚPSVaR, dotácia na stravu : 11 975,78 €. 

 

 

Finančné prostriedky boli v priebehu roku 2020 použité na osobné a prevádzkové náklady školy 

a školských  zariadení,  v časti nenormatívne FP boli z dôvodu protipandemických opatrení navýšené 

na zabezpečenie zvýšenej hygieny, dezinfekcie a pokrytie časti zvýšených  nákladov na dištančné 

vzdelávanie.   .                                                                                                                                                                         

FP boli ďalej  použité na riešenie havarijného stavu odvodnenia, ktorý vznikol prenikom dažďovej 

vody tečúcej z obecnej komunikácie do časti areálu pred jedálnou a  materskou školou; bolo potrebné  

zabudovať odvodňovacie šachty, kúpiť čerpadlá a odviesť vodu mimo areálu školy.                                                                                                  

Kamerový systém na monitorovanie vonkajšieho  priestoru a chodieb v interiéri, uzavretie areálu 

bránou s elektrickým zatváraním rieši bezpečné prostredie detí, zamestnancov a chráni  školský 

majetok.                                                                                                   

Kapitálové výdavky boli použité na nákup odsávača pár do kuchyne (súčasť riešenia vlhkosti a plesní 

v kuchyni a chodbe). 

 

 

1.1. FP: Prenesené kompetencie (základná škola) rok 2020 

 

 

 normatívne FP vo výške: 466 279,32 €    

 

- Príspevok zo zdroja Európskeho sociálneho fondu na úhradu časti mzdy v rámci 

projektu ,, Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ 11 863,94€ 

- Normatívne FP  453 107,22 € + 27 484,67 € zostatok z predchádzajúceho roku 2019  = 

480 591,89 € –  14 312,57 € mínus zostatok na rok 2020).  

 

 nenormatívne FP vo výške:  15 134,40 € 

 

1.1.1. Normatívne FP 

  



Celková suma normatívnych FP 466 279,32 €  bola rozdelená: 

- osobné náklady:  (mzdy a odvody do poisťovní):  372 582,51 €   

- prevádzkové náklady: 93 696,81 € 

 

1.1.2. Nenormatívne FP 

 
Nenormatívne FP vo výške  15 134,40 € boli použité na nasledovné účely: 

    Vzdelávacie poukazy: 4 442,00,- €                                             

Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu pre záujmové vzdelávanie žiakov. 

Napočítaný sa podľa počtu žiakov prihlásených do krúžkov. Jeho hodnota na rok je 31,20 €. 

Podmienkou je, aby žiak absolvoval minimálne 60 hodín záujmového vzdelávania.  

Pridelené FP sa z dôvodu COVID 19, využili na zaplatenie prevádzkových nákladov 

a techniky na zabezpečenie dištančného vzdelávania.  

    Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ: 1 970,- € 

FP z RK MŠVVaŠ SR pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Výška FP je 15% sumy životného minima. 

    Príspevok na učebnice: 4 356,00 € 

Príspevok bol použitý na nákup nových učebníc pre žiakov prvého až deviateho ročníka. 

    Príspevok na náklady spojené s pandémiou COVID 19:  2 300,00 € 

Príspevok bol použitý na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou 

COVID- 19 . 

     Príspevok na dištančné vzdelávanie: 2 000,00 € 

Príspevok bol použitý na výdavky spojené so zabezpečením dištančného vzdelávania žiakov.  

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností: 66,40 € 

Príspevok bol použitý na nákup školských potrieb pre 2 deti. 

     Príspevok na školu v prírode: z dôvodu pandémie COVID 19 sa nekonala 

     Dopravné pre žiakov z Kuklova:  finančné prostriedky vypláca Obec. 

 

1.2. Originálne kompetencie ( školské zariadenia) 

 

Školské zariadenia hospodárili s celkovou sumou 193 797,93 €  z toho: 



 Školský klub   :  21 379,88 €      

 Školská jedáleň :  77 568,52 €     

 Materská škola :  74 102,92 €  

 Základná škola :   3 387,68 €   

 

 kapitálové výdavky  :   3 761,00 €  

výmena nefunkčného digestora v  kuchyni  

 vlastné príjmy : 13 422,93 €                                             

poplatky od rodičov za MŠ a ŠK  3 901,00 €                                    

+  réžia  9 521,93 €   (gastro- nádoby, sieťky proti hmyzu, výmena termostatu) 

 prenájom telocvične : 175,00 € 

        FP za prenájom telocvične skupinám cvičiacich; odvádzajú sa mesačne do rozpočtu školy, 

vykazujú sa ako príjmy školy, resp. Obce (uznesením OZ určená výška 5.-€/hodinu za prenájom 

telocvične). Z dôvodu pandémie COVID-19 sa bola telocvičná zatvorená. 

 

 

    2.3.   Dotácia  z ÚPSVaR 

 

Na podporu výchovy k stravovacím návykom a príspevok na školské potreby sme prijali z ÚPSVaR 

sumu  11 909,38 €.  

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v predškolskom veku v materskej škole a pre žiakov 

základnej školy za čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín, ktoré dotuje štát vo výške 1,20€. 

Čiastku, ktorá presahuje uvedenú sumu uhrádza zákonný zástupca a to podľa vekových kategórii 

stravníkov v nadväznosti na finančné pásmo. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019 nadobudlo 

účinnosť od 1.9.2019. Na Všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2019 sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure dňa 24.6.2019, schválené uznesením č. 74/2019. 

 

 

 

 

Borský Svätý Jur 24.4.2021     Mgr. Alena Olšovská 

                                                                  Riaditeľka 

 

 

 



 

Základná škola          

    

   

ZŠ 

 

Dotácia zo 

štát. rozp. 

 

Dotácia 

z obce 

Vlastné 

príjmy + 

dotácia na 

stravné,... 

ÚPSVaR 

 

Čerpanie 

 

PRÍJMY      

Normatívne FP  438 561,43     

Zostatok z roku 2019    27 484,60    

Nenormatívne FP 10 864,4    

Vzdelávacie poukazy   4 442,00    

Učebnice     4 356,00    

Dištančné vzdelávanie 2 000,00    

Dotácia  na výchovu 

a školské potreby. 

66,40    

COVID -19  2 300,00   

Vrátené FP z preplatkov  1 087,68   

Prenájom  telocvične         175  

Zostatok na rok 2021 14 312,57      

Dotácia na stravu   10 604,40   10 604,40 

VÝDAVKY      

Dotácia  na výchovu 

a školské potreby. 

        66,40 

Mzdy celkom (610)    276 794,51 

Tarifný plat    210 697,51 

Príplatky celkom    36 687,00 

Odmeny     29 409,00 

Odvody do poisťovní    95 788,00 



(620) 

Tovary a služby celkom 

(630) 

   92 337,87 

Energie  (632) plyn, 

elektrina, voda 

   14 704,85 

Materiál (633)    31 627,58 

Údržba (635)    15 749,25 

Služby (637)    21 934,19 

Stravné,     3 008,00 

Interiérové vybavenie    5 314,00 

COVID – 19, hygienické 

potreby (633) 

       2 300,00 

Transfery – nemocenské 

(640) 

           

468,00 

Spolu bežné výdavky    478 359,18 

Zostatok na rok 2021    +14 312,57   

Spolu 479 592,35 2 300,00 10 779,40   492 671,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola                

   

MŠ 

 

Obec-DPFO 

a štát 

 

Vlastné 

príjmy 

 

Čerpanie 

 

PRÍJMY    

Dotácia z rozpočtu obce 74 102,92   

RK MŠVVaŠ SR na výchovu 

a vzdelávanie  

1 970,00   

ÚPSVaR dotácia na stravu 1 178,40  1 178,40 

Vlastné príjmy -  2 548,00  

Prísp na podpor zames v MŠ 11 863,94   

VÝDAVKY    

Mzdy celkom (610)   60 466,36 

Tarifný plat   56 736,36 

Príplatky celkom   2 180 

Odmeny   1 550 

Odvody do poisťovní (620)   21 608,00 

Tovary a služby (630)   8 410,50  

Energie  (632)   2 093 

Nábytok   52,50 

Materiál (633)   3 191 

Údržba (635)   11 

Služby (637)   2 375    

Stravné – dotácia na obedy   688 

Transfery – nemoc. (640)   0,00 

Spolu bežné výdavky (600)     89 115,26   

2 548,00 

91 663,26 

 

 



 

Školská jedáleň              

   

ŠJ 

 

Obec  

 

Vlast. pr. 

 

Čerpanie 

 

PRÍJMY z rozpočtu obce 

 

   77 568,52     

Vlastné príjmy - réžia    9 521,93  

Kapitálové výdavky 3 761,00   

VÝDAVKY    

Mzdy celkom (610)   47 277,73 

Tarifný plat   42 914,57 

Príplatky celkom   1 733,16 

Odmeny   2 630,00 

Odvody do poisťovní (620)   17 257,63 

Tovary a služby  (630)   22 454,85 

Energie  (632) plyn,  

Elektrina, voda 

  3 706,00 

Materiál (633)   6 104,22 

Údržba (635      

4 695,00 

Služby (637     6 872,27 

Strava   1 077,36 

Kapitál výdavky (713)   3 761,00 

Transfery – nemocenské (640)   100,24 

Spolu  výdavky 81 329,52 9 521,93 90 851,45 

Potraviny   11 694,56,- 

 



 

Školský klub           

   

ŠK 

Obec-DPFO 

a štát 

 

Vlastné pr. 

 

Čerpanie 

 

PRÍJMY     

Dotácia z rozpočtu obce 21 379,88   

Vlastné príjmy     1 353,00  

VÝDAVKY    

Mzdy celkom (610)   14 783,63 

Tarifný plat   14 137,15 

Príplatky celkom   296,48 

Odmeny   350,00 

Odvody do poisťovní (620)   5 252,36 

Tovary a služby (630)   2 683,16 

Energie  (632)   1 012,98 

Materiál (633)   1 306,00 

Údržba (635)   0,00 

Služby (637)   364,18 

Transfery – nemocenské (640)   13,73 

Spolu bežné výdavky    21 379,88    1 353,00 22 732,88 

    

 

 


