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Z á p i s n i c a 

 

Z dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 02. 11. 2021 o 18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur :  Mgr. Juraj Smolár ,Mgr. Jozef Baláž, 

Mgr. Branislav Baláž ,Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. Iveta 

Kollárová, Mgr. Ľubica Uhrová,  Marta Hromkovičová 

Ospravedlnení: Dušan Hudec, starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová je práceneschopná 

Ďalej prítomní:   

 hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

 účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová 

 zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril poverený poslanec zvolávaním a 

vedením Obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Smolár. nakoľko starostka obce Mgr. Anna 

Kratochvílová je stále práceneschopná. Poverený poslanec Mgr. Juraj Smolár konštatoval, že je 

prítomných osem poslancov, takže OZ je uznášania schopné. Mgr. Juraj Smolár dal hlasovať 

o programe zasadnutia :  

 

       Uznesenie č. 367/2021 

                  z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1  Program rokovania obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
Program rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

 

1. Otvorenie  

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

obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce   

4.  Zmena rozpočtu č.3/2021  

5.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

6. Rôzne  

7. Záver   
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Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Mgr Juraj Smolár poverený poslanec  zvolávaním a vedením Obecného zastupiteľstva navrhol 

doplnenie troch bodov programu. Poverený poslanec navrhol prijať uznesenie na doplnenie bodu 

č.1:  

 

   Uznesenie č. 368/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Žiadosť Atletického klubu o podieľaní sa obce Borský Svätý 

Jur na spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri Futbalovom ihrisku – Mgr. Juraj 

Smolár navrhol tento bod  doplniť do programu rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

 

zaradiť do programu Žiadosť Atletického klubu o podieľaní sa obce Borský Svätý Jur na 

spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri Futbalovom ihrisku. 

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       
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Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie na doplnenie bodu č.2 :  

 

 

     Uznesenie č. 369/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky  – Mgr. Juraj Smolár navrhol tento bod  doplniť do programu rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

zaradiť do programu Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. 

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

                                                                                                      

Mgr. Juraj Smolár  navrhol prijať uznesenie na doplnenie bodu č.3 :  

 

     Uznesenie č. 370/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Doplnenie programu o bod Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý Ján č.464 

o pridelenie 1-izbového obecného bytu  – Mgr. Juraj Smolár navrhol tento bod  doplniť do 

programu rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

zaradiť do programu Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý Ján č.464 

o pridelenie 1-izbového obecného bytu. 
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  Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina všetkých poslancov       

  

Mgr. Juraj Smolár zhrnul poradie bodov programu:  

Bod č.4:   Žiadosť Atletického klubu o podieľaní sa obce na spolufinancovaní výstavby Atletickej  

                dráhy pri futbalovom ihrisku 

Bod č. 5:  Zmena rozpočtu č.3/2021 

Bod č. 6:  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 

Bod č. 7:  Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky    

Bod č. 8:  Žiadosť p. Anny Kadnárovej o pridelenie 1-izbového obecného bytu 

Bod č. 9:  Rôzne  

Bod č.10: Záver   

 

Zapisovateľkou bude Martina Sýkorová.  

 

Uznesenie č. 371/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
za členov návrhovej komisie Bc. Ivetu Kollárovú a Mgr. Branislava Baláža.    

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

   Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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      Uznesenie č. 372/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 
za overovateľov zápisnice Martu Hromkovičovú a Petra Vlka.    

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                     

Bod č. 2  - Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Mgr. Juraj Smolár informoval, že kontrola plnenia uznesení bola vykonaná dňa 29.10.2021.  

 

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. Prebehlo viacero stretnutí, na ktorých prišlo k dohode, ale nakoľko obec momentálne 

nemá finančné prostriedky na uskutočnenie takejto dohody, nie je možné toto uznesenie splniť.   

 

Uznesenie č. 354/2021 - Program rokovania obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo program rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, konaného 20. 09. 2021 v nasledovnom znení: 

 

1. Otvorenie  

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

obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce   

4. Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - schválenie prenájmu pozemku 

5. Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - schválenie prenájmu pozemku 

6. Ľubomír Macejka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy-schválenie prenájmu pozemku 

7. Futbalový klub – Zrušenie uznesenia č. 352/2021 zo dňa 23.8.2021 - Žiadosť o poskytnutie 

do užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva   

8. Zámer predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – motorové vozidlá   
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9. Rôzne  

10. Záver   

 

Uznesenie č. 355/2021 - Doplnenie programu o bod Uzavretie poistnej zmluvy na kosačku  

– poverený zástupca starostu obce Marta Hromkovičová navrhla doplniť tento bod za bod  č. 8, 

čiže bod 9.  Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zaradiť do programu 

schválenie uzavretia poistnej zmluvy. 

Uznesenie č. 356/2021 - Schválenie členov návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej komisie Mgr. 

Zuzanu Obernauerovú a Mgr. Ľubicu Uhrovú.  

 

Uznesenie č. 357/2021 - Schválenie overovateľov zápisnice   
Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Bc. Ivetu 

Kollárovú a Mgr. Jozefa Baláža.   

 

Uznesenie č. 358/2021 - 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.240/2020, č.349/2021, č.350/2021, č.351/2021. 

 

Uznesenie č. 359/2021 - Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - schválenie 

prenájmu pozemku 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo prenájom parcely registra „C „ č. 

14289 k. ú. Borský Svätý Jur – orná pôda o výmere 2115 m2 žiadateľovi Petrovi Trnkovi, 908 

79  Borský Svätý Jur 736  na dobu jedného roka. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. 

z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 

v tom, že obec t. č. pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ bude tento pozemok využívať na 

pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov včiel a hydiny.  Výška nájomného je 

stanovená sumou 70,- €/ha, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 € / 1 rok.  

         Uznesenie č. 360/2021 - Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - schválenie 

prenájmu pozemku - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo prenájom parcely registra „C „ č. 432/1  

k. ú. Borský Svätý Jur – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 žiadateľovi Rudolfovi 

Vlkovi, 908 79  Borský Svätý Jur 267 na dobu jedného roka. Ide o prenájom podľa zákona č. 

138/1990 Z. z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa 

spočíva v tom, že obec uvedený pozemok momentálne nevyužíva, žiadateľ bude tento pozemok 

využívať pozemok na hospodárske účely. Výška nájomného je stanovená sumou 70,- €/ha.  

Bola vyhotovená nájomná zmluva a zaslaná p. Rudolfovi Vlkovi na podpis. 

 

         Uznesenie č. 361/2021 – Ľubomír Macejka - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy-

schválenie prenájmu pozemku - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur  schválilo prenájom parcely registra „C „ č. 

670/1  k. ú. Borský Svätý Jur – záhrada o výmere 529 m2  a parcely registra „C „č. 670/2 k. ú. 

Borský Svätý Jur – záhrada o výmere 532 m2  žiadateľovi Ľubomírovi Macejkovi, 908 79  

Borský Svätý Jur 382 na dobu jedného roka. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. 

o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 

v tom, že o uvedené pozemky sa žiadateľ pravidelne stará a uvedené pozemky bude využívať 

na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Výška nájomného je stanovená sumou 70,- €/ha.   

Nájomná zmluva bola dňa 15.10.2021 podpísaná. 

          

Uznesenie č. 362/2021 - Zrušenie uznesenia č. 359/2021 –  Peter Trnka - Žiadosť 

o predĺženie nájomnej zmluvy   
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Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č.359/2021, kde sme schválili 

prenájom parcely za sumu 14,81 € / 1 rok.  

Uznesenie bolo zrušené z dôvodu, že vypočítaná suma 14,81 €  nie je správna.  

 

Uznesenie č. 363/2021 - Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - schválenie 

prenájmu pozemku - splnené  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo prenájom parcely registra „C „ č. 

14289 k. ú. Borský Svätý Jur – orná pôda o výmere 2115 m2 žiadateľovi Petrovi Trnkovi, 908 

79  Borský Svätý Jur 736  na dobu jedného roka. Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. 

z. o majetku obcí, ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 

v tom, že obec t. č. pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ bude tento pozemok využívať na 

pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov včiel a hydiny.  Výška nájomného je 

stanovená sumou 70,- €/ha.  

Nájomná zmluva bola dňa 15.10.2021 podpísaná. 

 

Uznesenie č. 364/2021 – Futbalový klub – Zrušenie uznesenia č. 352/2021 zo dňa 23.8.2021 

- Žiadosť o poskytnutie do užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva     

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zrušilo Uznesenie č. 352/2021 - Žiadosť 

o poskytnutie do dočasného užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva bielej farby od 

žiadateľa Futbalový klub Borský Svätý Jur. Žiadateľ uviedol, že by vozidlo využíval na údržbu 

hlavnej hracej plochy.  Toho času nám prišlo zrušenie tejto žiadosti, nakoľko potrebovali, aby 

Lada Niva mala ťažné zariadenie a zistili, že ho nemá, tak je im na nič.  

 

Uznesenie č. 365/2021 – Zámer predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

motorové vozidlá   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zámer predaja hnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce – motorové vozidlo značky Piaggio Quargo  P1/DR/LA, rok výroby 2006 

spôsobom priameho predaja za cenu v minimálnej výške 4 000 € a motorové vozidlo značky 

Lada Niva VAZ 21214 PRAKTIK, rok výroby 1999 spôsobom priameho predaja za cenu 

v minimálnej výške 2 000 € v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

Uznesenie č. 366/2021 – Schválenie uzavretia poistnej zmluvy  - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur súhlasilo s uzavretím poistnej zmluvy s ČSOB 

Poisťovňa, a. s. na poistenie majetku – žací stroj UJ 26 HP – P4 Exclusive.  

 

Mgr. Juraj Smolár  navrhol prijať uznesenie:   

 

 

      Uznesenie č. 373/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie  
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia č.240/2020, č.365/2021.  
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 Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

Bod č. 3  - Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a názory  - názory a podnety obyvateľov obce                                                                                  

Poverený poslanec Mgr. Juraj Smolár informoval, že predošlé všetky dopyty boli zodpovedané.  

 

Bod č. 4 - Doplnenie programu o bod Žiadosť Atletického klubu o podieľaní sa obce Borský 

Svätý Jur na spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku  

Poverený poslanec informoval, že na Obecné zastupiteľstvo prišiel p. Polesňák, ktorý  v krátkosti 

predstavil uvedený projekt. P. Polesňák informoval, že pomáha p. Dobiašovi AK trénovaním pri 

rozvoji rýchlosti a technických disciplín. Rýchlostné šprinty, skoky a prekážky si vyžadujú  

atletickú dráhu, preto žiadajú výstavbu Atletickej dráhy v sume okolo 140 000€, realizácia 

projektu by bola v marci-apríli a nakoľko sa jedná  o vyššiu sumu, uvažovali rozdeliť realizáciu 

do troch etáp. 1.etapa by bola bežecká linka dlhá 85 m, jej realizácia by veľmi pomohla pri 

trénovaní šprintov a iných technických disciplín, suma by bolo 35 000 €, je to základ pre rozvoj 

AK.  Atletický klub by sa podieľal na žiadostiach , na výzvach  VUC , budú výzvy sledovať, 

realizátor je obec, 2.etapa by bola okolo 60 000 € a 3. etapa okolo 45 000 €.  Areál by využívala 

aj škola, iné krúžky, futbalisti, ľudia, ktorá majú záujem o rekreačný beh.  

Mgr. Juraj Smolár  informoval, že sa uvedeným zámerom zaoberali už minulý rok s tým, že sa 

schválil zámer. K tomuto projektu by si mali ešte poslanci sadnúť a dohodnúť si určité 

podmienky, či obec bude mať financie na spoluúčasť.  

Poslanec Peter Vlk sa pýtal, či  má kto trénovať všetky  disciplíny. P. Polesňák odpovedal, že 

majú tím trénerov, p. Uhrová trénuje mládež do 12 r.,  majú mladšie a staršie žiačky, 6 aktívnych 

starších žiačok, ktoré majú výsledky na majstrovstvách. Pritiahli by deti aj z okolitých obcí. 

Poslanec Peter Vlk sa pýtal, či sú v okolí kluby , ktoré by využili túto dráhu a kto bude za obec 

predkladať projekty na posudzovanie žiadosti . P. Polesňák odpovedal , že na Záhorí sú štyri 

atletické kluby, všetky majú dráhu okrem nášho AK, budú sledovať výzvy, záleží do akých 

výziev sa zapoja, vedia pripraviť žiadosti, podklady, prišli by sa poradiť s pracovníkmi obce. 

Poslankyňa p. Uhrová informovala, že už tento rok vyšla výzva cez VUC Trnava, ešte sa 

neodvážili do toho ísť.  Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová informovala, že ak by podávala 

žiadosť AK ako občianske združenie, obec by musela schváliť výstavbu na obecnom pozemku, 

alebo bude podávateľ obec a vtedy tam musí participovať obec. Peter Vlk narážal na personálne 

a finančné možnosti obce, čo sa týka financovania obce, to je ďalšia otázka.  

Občan JUDr. Vladimír Móza psa ýtal,  pre koľko osôb reálne by sa dráha využívala. P. Polesňák 

a p. Uhrová reagovali, do 12 r. je celý I. stupeň - 80 detí, 15 starších žiakov, dráha by sa aj 

využívala na hodinách  telesnej výchovy, výhodou je presné meranie času. Občan sa pýtal , či to 

bude to štandardná dráha,  ktorá bude mať certifikát. P.Polesňák reagoval, že to majú v poriadku, 

budú radi za 200 m dráhu.  Občan sa ďalej pýtal na návratnosť investícií a aký povrch tam bude, 

čo sa týka udržiavania a areálu, či majú tieto skúsenosti.  P.Polesňák odpovedal, že podklad sú 
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viaceré vrstvy , naspodu je hrubá vrstva štrku, potom ďalšie vrstvy, spodná vrstva je priepustná, 

ak  je správne urobený  podklad,  nie je čo pokaziť, tento povrch je priepustný. Poverený poslanec 

Mgr. Juraj Smolár zhrnul, že sa týmto  budeme ešte zaoberať.  

 

Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 374/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 - Doplnenie programu o bod Žiadosť Atletického klubu o podieľaní sa obce 

Borský Svätý Jur na spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie 

Žiadosť Atletického klubu Borský Svätý Jur ohľadne podieľania sa obce Borský Svätý Jur na 

spolufinancovaní výstavby Atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku. 

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                                      

Bod č. 5  - Zmena rozpočtu č. 3/2021   

Poverený  poslanec Mgr. Juraj Smolár požiadal účtovníčku obce Bc. Máriu Fačkovcovú, aby 

v krátkosti predstavila danú zmenu rozpočtu, ktorá informovala, že týka sa rozpočtu bežného aj 

kapitálového, zmeny  sa  týkajú samotného rozpočtu obce aj ZŠ. Poslanci obdržali podklady 

k zmene rozpočtu spolu s pozvánkou , ak by mali otázky , účtovníčka obce ich im rada 

zodpovie, podrobne rozpísal hlavný kontrolór vo svojej správe. Mgr. Juraj Smolár požiadal 

hlavného kontrolóra Mgr. Rastislava Droppu, aby predložil jeho stanovisko k Zmene rozpočtu 

č.3/2021. Hlavný kontrolór v krátkosti predstavil svoje stanovisko. Najchúlostivejšou otázkou 

je položka Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru  - dohody, Obecný úrad žiada 

navýšenie o 11 000 €. Preverovaním dokladov neodporúča poslancom schváliť toto navýšenie, 

nakoľko prostriedky  na r. 2021 boli rozpočtované na 10 000 € a povinnosťou štatutára bolo 

rozvrhnúť tieto prostriedky na celé účtovné obdobie, štatutár tak nekonal a prečerpal 

prostriedky rozpočtu.  Hlavný kontrolór neodporúča schváliť v plnom rozsahu ako bol návrh 

predložený. Táto Zmena rozpočtu č.3/2021 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice a stanovisko 

hlavného kontrolóra tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 



10 

 

Mgr. Juraj Smolár poďakoval hlavnému kontrolórovi a požiadal účtovníčku o opravu názvu  

transferu Televýchovná Jednota, hlavný kontrolór sa vyjadril, že v texte uviedol a vysvetlil , že 

sa jedná  Futbalový klub.     

Účtovníčka obce ešte doplnila informácie, že keď sa schvaľoval rozpočet, požiadala, aby bola 

zvolaná porada, najviac sa zaujímali poslanci o položku Dohody, obdržala od mzdárky 

podklady pre r. 2021 a výdavky mali  byť 15 000 €,  a poslanci skresali položku na 10 000 €, už 

vtedy sme vedeli, že sa do toho nezmestíme. Položka Mzdy 3 000 € bola ponížená, lebo  p. 

Ralbovský bol dlhodobo PN a zobral sa na dohodu p. Vala, čiže automaticky bola položka 

vyššia. V tejto položke Dohody sú premietnuté štátne peniaze, jedná sa o poskytnutie financií 

4 200 € na sčítanie obyvateľstva, viac ako 3 000 € bolo na dohody pre osoby vykonávajúce 

sčítanie obyvateľstva.   Kapitola Verejná zeleň - chýbal pracovník na kosenie, automaticky sa 

navýšili „ dohodári “ , rozpočet je už prekročený.  Hlavný kontrolór sa vyjadril, že poslanci 

k uvedenému obdržali podrobnú správu a rozobratú tabuľku , ktorá nie je publikovateľná 

z dôvodu GDPR.     

Mgr. Juraj Smolár sa pýtal poslancov, či majú otázky k uvedenej téme.   

Poslanec Mgr. Jozef Baláž sa pýtal, čo sa stane, ak túto zmenu neschválime, či máme peniaze na 

to, aby sme uvedené mali z čoho  uhradiť. Účtovníčka obce odpovedala, že už nič, nakoľko 

rozpočet bol prekročený a mzdy sú ponížené,  bola najviac prekročená jedna položka platená  

nemenovaná osoba , zadanie objednávky schválila p. starostka. Poslanec požiadal o vyjadrenie 

p. riaditeľky k školskej časti. Riaditeľka ZŠ Mgr. Olšovská Alena sa vyjadrila, že je ľahko 

povedať, neschválime, no uvedené nie je len o konvektomate, jedná sa o vytvorenie materiálnych 

podmienok pre deti, pre učiteľov,  riešili sa závažné prevádzkové problémy, havarijné situácie, 

čo hradia z vlastných zdrojov, riešili závažné problémy v jedálni a v kuchyni, problémy 

s odvodňovaním, riešili obecný  problém, nakoľko voda je obecná, nepýtala škola peniaze od 

obce. P. riaditeľka sa ďalej vyjadrila, že konvektomat rozhýbal J. Smolár, dostali 5 000 €, štát 

rozdelil financie na 3 000 a 2 000 €, je potrebné ku konvektomatu zakúpiť aj príslušenstvo. Celé 

roky mala škola právo žiadať o dofinancovanie tried s menším počtom žiakov ako 15, čo škola 

nežiadala.  P. Riaditeľka to zhrnula, prečo sa nikto nespýta, nezaujíma sa, ako je na tom škola, 

ak sa kontroluje, treba sa zaujímať, čo sa deje v škole.  Účtovníčka obce reagovala, že v návrhu 

rozpočtu sú financie zapracované. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že dáva len odporúčania, nemá 

rozhodovaciu právomoc, v danej zmene vychádzal z údajov, že momentálne nám chýba 130 000 

€ a to je len preto, tým, že štatutár podpisoval a nevyrátal si to, porušil zákon, ak to poslanci 

schvália, odsúhlasia porušenie zákona, je tu tlak na poslancov, on musí vyhodnotiť situáciu 

v zmysle zákona, rozhodnutie je na poslancoch, tým , že sa schvália zmeny, musíme vedieť, 

odkiaľ prídu peniaze.  Účtovníčka obce upresnila, že na rezervnom fonde máme 130 000 €, chýba 

100 000 €,  na bežnom účte 40 000 €, z čoho má posielať peniaze škole a na bežnú prevádzku. 

Spýtala sa hlavného kontrolóra, čo bolo myslené vyjadrením  „ obec si objednávala výkony, ktoré 

by zvládol žiak posledného ročníka ZŠ.“  Hlavný kontrolór odpovedal, že  v zmysle zákona 

spracováva obec súhrnnú správu do vestníka verejného obstarávania, kde sa zadávajú a opisujú 

údaje zo zmluvy, ktoré by zvládol každý, uvedené sa zadávalo istej osobe na základe dohody, 

čím sa navýšila položka Dohody. Účtovníčka sa pýtala, kto má predmetnú vec robiť, pracovníčky 

z časového hľadiska nemajú na to priestor. Poslankyňa Marta Hromkovičová podotkla, že 

uvedené by mal vykonávať štatutár, aj v rámci výkonu verejného obstarávania ku každej zákazke 

sme platili  verejného obstarávateľa.  P. riaditeľka sa vyjadrila, že v škole to robí ona. Poslankyňa 

informovala, že k verejnému obstarávaniu na odpady Úrad verejného obstarávania nariadil 

verejnej obstarávateľke pokračovať v súlade so zákonom,  vrátila firmu do hry, ktorá zasa 
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vyhrala, boli to formálne pochybenia verejnej obstarávateľky, verejné  obstarávanie sa mohlo 

zrušiť.  

Poslanec Peter Vlk sa pýtal k rozpočtu, odkedy vieme o jeho prekročení. Účtovníčka obce 

odpovedala, že min. 1,5 mesiaca, po poslednej výplate, už na porade hovorila, že rozpočet je 

prekročený, poslanci už vtedy vedeli , keď ho schvaľovali, že bude prekročený.  Poslanec sa 

pýtal, či boli v zmene rozpočtu zapracované financie na konvektomat a účtovníčka odpovedala, 

že neboli, v minulej 2. zmene rozpočtu boli zapracované prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré 

boli schválené, prechádzali cez obecný účet.  Hlavný kontrolór reagoval, že už 2 roky späť neboli 

peniaze, p. Hromkovičová urobila poriadok v účtoch, zriadila len jeden účet, teraz je to 

transparentné, že sa vidí , koľko reálne je prostriedkov. Účtovníčka sa vyjadrila, že stav peňazí 

musel sedieť podľa banky, nemohla umelo navýšiť financie, peniaze v banke boli, len na 

viacerých účtoch, zákon povoľuje mať samostatný účet alebo analytický účet v bankovníctve 

a chýbajú peniaze z projektu školy – 130 000 € a Wifi pre Teba 11 000 €.  Peter Vlk sa vyjadril, 

že projekt sa mal platiť z peňazí určených na niečo a hlavný kontrolór reagoval, že sa tieto 

financie použili z rezervného fondu bez súhlasu poslancov, čo bolo v rozpore so zákonom.  

Účtovníčka upresnila, že peniaze z projektu by sa mali vrátiť ku koncu roka, tlačíme na to, 

upravili neoprávnené výdavky. Hlavný kontrolór informoval, že časovo nestihneme naplniť 

financie,  musia prebehnúť lehoty, teraz bude problém s výškou určenej  sumy na predaj vozidiel, 

kvôli uvedenému sa pozastavil aj predaj pozemkov IBV.  

Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová sa vyjadrila,  že čo sa týka predaja pozemkov, môžeme 

riešiť začiatkom roka, na čo poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že budeme potrebovať 

znalecké posudky, počkáme na vyjadrenie prokurátora, či vyhodnotí postup ako správny a v 

takomto prípade budeme riešiť predaj pozemkov. Účtovníčka sa pýtala, akú sumu má zapracovať 

do znaleckých posudkov. Marta Hromkovičová  podotkla, že treba osloviť znalca, čo je okolo 

250 €, kompetencie sú u štatutára, ktorý musí všetko podpisovať, drží si mandát, tak nech štatutár 

koná, ak nie, nech sa vzdá, čo majú poslanci robiť bez štatutára, obci utekajú peniaze.  Hlavný 

kontrolór reagoval, že ak  poslanci schvália zmenu na dohodách, posvätia poslanci štatutárovi   

protiprávne konanie.  

Mgr. Jozef Baláž sa vyjadril, že ak by sme neriešili projekt, financie by boli,  v minulosti  nebol 

problém, od r. 2015 začal byť problém, zmenilo sa obsadenie poslancov, treba však pozerať 

dopredu, čo ďalej .   Účtovníčka sa vyjadrila, že môže dať do rozpočtu len bežné veci, nakoľko 

k investičným veciam nemá od štatutára vyjadrenie, na výtlkoch máme v rozpočte 10 000 €, 

neriešili sa, ďalej je tam 8 000 € na hasičskú zbrojnicu, či sa rieši, musí byť do konca roka. 

Mgr. Juraj Smolár reagoval, že bude vyriešená vzduchotechnika v HZ v tomto roku, musí sa 

zvolať   porada v tomto roku. M. Hromkovičová sa pýtala, či poslala starostka návrh rozpočtu 

a účtovníčka odpovedala, že neposlala, nemá žiadne podklady, pri tomto stave nemôže nič dať 

do kapitálového rozpočtu . Reč bola o rozpočtovom provizóriu, čo účtovníčka neodporúča, 

nakoľko reálne nie je možné v januári odsledovať 1/12 z rozpočtu, treba sa stretnúť 

k uvedenému aj k organizáciám. M. Hromkovičová informovala k projektu, že urobila pre 

vybavenie maximum, urgovala pracovníka z VUC Trnava, zaobstarali sme chýbajúce 

dokumenty, bol tam proces refundácie , čo spôsobilo problém, museli sme  znova podať 

Žiadosť o platbu. Spomenutá  bola  aj Wifi pre Teba, kde robila verejné obstarávanie p. 

starostka , budú nám krátiť financie na 11 000 € z dôvodu námietok vo verejnom obstarávaní.    

 

Občan JUDr. Vladimír Móza sa pýtal na projekt, bolo uhradených okolo 130 000 €, odkiaľ išli 

peniaze. Účtovníčka odpovedala, že z rozpočtu. Ďalej sa pýtal, či o tom poslanci vedeli a tí sa 
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vyjadrili, že vedeli o tom, len sa riešilo nesprávnou formou,  bol dodaný tovar, ktorý museli 

zaplatiť, lebo hrozili pokuty, poslanci nevedeli o forme financovania. Občan sa pýtal, či bolo 

poslancom ozrejmené, akou formou sa bude projekt financovať, na čo poslanci reagovali, že 

starostka 2-3 týždne pred splatnosťou prvej faktúry oznámila poslancom, že majú financie na 

projekt schváliť , nakoľko hrozia sankcie, žiadali riešiť formou predfinancovania. Marta 

Hromkovičová vysvetlila podrobne priebeh predfinancovania, museli sme faktúry uhradiť, 

nakoľko nám hrozili sankcie, ktoré sme aj potom dostali. Peter Vlk informoval,  že starostka 

požiadala o predfinancovanie až po obdržaní prvej faktúry, riešenie projektu sa rozbehlo až po 

nastúpení starostky na PN, to isté platí aj pre Wifi pre Teba , kde nepožiadala starostka  

o predfinancovanie,  položky  v rozpočte sa prekročili bez vedomia poslancov, presne opačný 

systém, najprv sa kúpia veci za 1000 € a až potom starostka žiadala starostka poslancov  

o schválenie zmeny rozpočtu.   

 Mgr. Juraj Smolár navrhol hlasovať o tejto zmene rozpočtu na 2x, o položke dohody 

a kapitálové výdavky na školskú jedáleň.  Účtovníčka reagovala, že je jeden dokument Zmena 

rozpočtu formou jedného hlasovania. Poslanci debatovali, že by jedným uznesením schválili 

jednu položku a zároveň neschválili druhú položku. Ďalej poslanci rozoberali, že ak sa uvedené 

schváli, či budú na to financie v rozpočte.  Účtovníčka reagovala, že môže zobrať zo mzdí a 

navýšiť bežné príjmy.  Hlavný kontrolór navrhol v nepublikovanej správe alternatívu, 

v zásadách obmedziť maximálnu výšku hodinovej sadzby na mzdy vyplácania na dohody, 

alebo je tu možnosť pozdržať zmenu rozpočtu. Mgr. Jozef Baláž navrhol, či by nebolo vhodné 

uvedené presunúť na ďalšie rokovanie OZ, na čo účtovníčka reagovala, aby potom nebol 

problém , že sú prekročené položky a nie je to schválené, dohody sú už prekročené, na obciach 

nie je reálne ustriehnuť rozpočet, len v mestách, kde majú samostatnú rozpočtárku.   

 

Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:       

 

         Uznesenie č. 375/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5  - Zmena rozpočtu č. 3/2021  - táto zmena nebola schválená poslancami.   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje  

predloženú Zmenu rozpočtu č.3/ 2021.  

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       
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Bod č. 6 – Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce 

Mgr. Juraj Smolár informoval, že poslanci mali vybrať zástupcov a obdržal návrhy na 

nasledovných zástupcov, ktorí súhlasili s kandidatúrou:   Marta Hromkovičová, Ing. Martina 

Macejková, Ing. arch. Branislav Blažek, Zuzana Balejová. Nebol iný návrh na delegovaných 

zástupcov.  Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:       

                                                   

                                                    Uznesenie č. 376/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 – Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Borský Svätý Jur :  

 

1. Marta Hromkovičová 

2. Ing. Martina Macejková 

3. Ing. arch. Branislav Blažek 

4. Zuzana Balejová 

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

  

Bod č. 7 - Doplnenie programu o bod Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky 

Mgr. Juraj Smolár informoval v krátkosti informoval o predmetnej správe, ktorú obdržali 

poslanci do e-mailu, Táto správa tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.  

 

Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:       

   Uznesenie č. 377/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 



14 

 

K bodu č. 7 - Doplnenie programu o bod Správa nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším 

požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. 

 

Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

 

Bod č. 8 – Doplnenie programu o bod Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý 

Ján č. 464 o pridelenie 1 - izbového obecného bytu   

Mgr. Juraj Smolár informoval , že p. Kadnárová podľa pracovníčky úradu spĺňa všetky 

podmienky a náležitosti pridelenia nájomného obecného bytu a poslanci rozhodujú o majetku 

obce. Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauaerová doplnila, že vzhľadom k tomu, že zistili, že 

poslanci schvaľujú pridelenie bytov, sociálna a zdravotná komisia zasadala a vyjadrila sa, že 

žiadateľka spĺňa kritériá na pridelenie bytu. 

Mgr. Juraj Smolár navrhol prijať uznesenie:         

       

      Uznesenie č. 378/2021 

                  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 02. 11. 2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8 – Doplnenie programu o bod Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský 

Svätý Ján č. 464 o pridelenie 1 - izbového obecného bytu   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

pridelenie 1-izbového nájomného obecného bytu p. Anne Kadnárovej, bytom Moravský Svätý 

Ján č. 464. 

 

 

 Hlasovanie:    

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

Zuzana Obernauerová, Mgr. Ľubica Uhrová, Peter 

Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Juraj Smolár, Bc. 

Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec 

Nehlasovali: 0  

 Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov       

                                                                                               

Bod č. 9 – Rôzne 

Mgr. Juraj Smolár informoval, že dnes prišiel mail od p. Martiny Hvojníkovej, ktorá žiada  

o pridelenie bytu, nakoľko má veľa problémov s bývaním, navrhuje, aby pracovníčka obecného 

úradu zistila od menovanej náležitosti, či môže byť pridelený, či má žiadosť. Zapisovateľka 

Martina Sýkorová sa vyjadrila, že p. Hvojníková podala žiadosť o pridelenie nájomného bytu na 

obec, bola požiadaná o predloženie čitateľného potvrdenia o príjme jej priateľa, je to v štádiu 

riešenia. Mgr. Juraj Smolár informoval, že sa uvedeným budeme ešte zaoberať.  

 

Hlavný kontrolór informoval, že mal podnet od občana k prideleniu nájomného bytu, ktorý mal 

žiadosť od r.2016, má na uvedené otvorenú kontrolu, zistil nedostatky, ktoré bude treba odstrániť, 

poslancom to už signalizoval, máme predpis  VZN o prideľovaní bytov v rozpore so zákonom, 

obsahuje neplatné zákonné ustanovenia, je uvedené, že pravidlá prideľovania bytov stanovuje 

ekonomická komisia, ktorá je nefunkčná , ďalej sa nezverejňujú údaje , zoznam žiadateľov  je 

vypracovaný, je potrebné ho zverejniť, komisia má poradný účel, musí predložiť návrh na OCÚ 

a následne musia rozhodnúť poslanci. Do r. 2018 rozhodovala o prideľovaní bytov sama 

starostka, chýbajú zápisnice z porád , neboli predložené,  starostka podpisovala zmluvy a nešlo 

to cez rokovanie OZ. Poslanci debatovali, že rokovali na porade  o delegovaní činnosti  

prideľovania bytov na sociálnu komisiu. Mgr. Jozef Baláž sa vyjadril, že kedysi bola komisia,  

len nikdy kolektívne poslanci nerozhodovali o pridelení bytov, nie je oficiálny doklad. Hlavný 

kontrolór reagoval, že si má obec upraviť v zásadách, ktoré kritériá bude uprednostňovať pri 

prideľovaní bytov ,  je to len na komisii a poslancoch,  len to musí byť zaevidované v dokumente 

a v zmysle zákona rozhoduje OZ o hnuteľnom aj nehnuteľnom majetku obce a treba zverejňovať 

zoznam žiadateľov. Poslanci debatovali, že treba overiť v zmysle GDPR, ktoré údaje môžeme 

zverejňovať.  

 

Občan Juraj Šelc 

 informoval v mene občianskeho združenia o skládke okolo tehelne, bola ukončená 

petícia, zozbieralo sa 555 podpisov, petícia išla aj na Krajský úrad do Trnavy, kde sa táto 

záležitosť rieši, teraz sa na mieste nesmie nič robiť, sú nedostatky v projekte,  boli tam 

námietky z rakúskej strany, stále to nie je ukončené  

 pri chate má suchý strom, viackrát to hlásil, nič sa nedeje, je to výsledok nášho egoizmu 

a súbojov, sú to večné hádky, je to o ľuďoch 

 poslankyňa Marta Hromkovičová poďakovala za snahu a aktivitu v tejto veci  

 občan informoval,  že opäť je v chatovke neporiadok a odpadky 

 poslankyňa reagovala, že sme sa zbavili stojiska, dali sme ho bližšie k chatám, aby si to 

chatári ustriehli, v hornej chatovke je pekne vyseparovaný odpad, no v dolnej sú tony 

odpadu 

 občan informoval, že ľudia do odpadu  dávajú všeličo, je to o ľuďoch, chatári nechcú 

odpad pred chatou, nie niekde to musí byť, alebo nech sa odpady zrušia kompletne  

 poslankyňa reagovala, že ak stojiská zrušíme, bude sa musieť vyvážať na zberný dvor  
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 hlavný kontrolór sa vyjadril, že odporúča, aby si občania pozreli zákon o odpadoch, aby 

si pozreli VZN obce, podpísané zmluvy aj súčasnú , bol vysúťažený len jeden 7 m3 

kontajner za 42 000 € na 2 roky, pri objednaní kontajnera im trvá 4-5 dní vyviezť , stále 

je zverejnená jeho správa z kontroly, plasty, papier a sklo máme cez firmu Envipack 

zadarmo a my sme platili niekomu tisíce eur a teraz je problém s odpadom 

 poslanci reagovali, že keď sedeli s verejnou obstarávateľkou a pýtali sa na niečo, bolo im 

povedané, že sa nemajú starať, údajne on i tomu nerozumejú , snažili sa informovať, len 

k odpovediam sa nedostali a  toto sú dôsledky toho, že bol zavretý zberný dvor, bol tam 

len malý kontajner, je to vizitka našich občanov, že navážajú odpad pred zberný dvor, 

avšak toto zaplatíme my všetci, rozráta sa medzi občanov, 1,5 roka sa hovorilo na 

zasadnutiach OZ o odpadoch, nikto sa neinformoval. 

 hlavný kontrolór  odporučil si pozrieť predpisy, VZN, za odpady sa platí aj na zbernom 

dvore, zo zákona je dané, že obec má zabezpečovať, avšak obec do 5000 obyvateľov to 

nemusí zabezpečovať,  v zákone je dané, že za odpad má obec platiť  z poplatkov za 

odpad vybraných od občanov, obec nesmie dotovať odpad,  odpad nie je zadarmo. 

 poslankyňa Marta Hromkovičová poukázala na to, že od nástupu p. starostky rapídne 

stúplo množstvo odpadu, v minulom období poukázal na uvedené poslanec p. Kadlic, na 

sociálnej sieti píšu, za čias pani starostky to tu nebolo, ale nech sa občanom vysvetlí, že  

manžel starostky nevozil odpad zadarmo, ale za tisíce eur, treba eliminovať odpady 

a separovať odpad pred vyvezením na zberný dvor , nedovoľme, aby k nám vyvážali 

odpad cudzí ľudia  

 hlavný kontrolór odporúča ísť sa pozrieť na zberné miesto do Sekúl, majú malé zberné 

miesto a vyšší počet obyvateľov ako my, odpad môžu vyvážať len občania z ich obce, 

u nás niektorí ľudia dokázali 40x za rok vyviezť odpad, všetko je rozobraté v jeho správe  

 poslanec Peter Vlk reagoval, že sa jedná o biznis plán za  obecné peniaze, odpad aj verejné 

obstarávanie     

 poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová  sa vyjadrila, že tam kde sa chce, to ide, napr. 

Sekule získali  projekt za 835 000 € , my nie sme schopní dokončiť  kanalizáciu a iné 

veci  

 Mgr. Juraj Smolár sa vyjadril, že poslancom sa podarilo pretlačiť zmluvu len na 2 roky 

namiesto 5, chceli si nastaviť priority v tomto odpade  

 poslanec Mgr. Jozef Baláž doplnil, že dokiaľ vyvážal odpad p. Kratochvíl, bolo  všetko 

v poriadku a boli naviac peniaze v rozpočte, a teraz nevyváža a nie sú peniaze, takto na 

uvedené môže pozerať občan 

 občianka Ing. Katarína Vlková sa pýtala, čo sa z tých peňazí urobilo pre obec, okrem 

chodníkov na začiatku, nič iné   

 poslanec Peter Vlk doplnil, že pokiaľ to bolo, tak to išlo, matematicky nesedel taký objem 

vývozu na občana, odpad sa zvážal z okolia, boli niekoľkonásobné vývozy odpadu 

 riaditeľka ZŠ Mgr. Olšovská podotkla, že boli peniaze v rezervnom fonde aj preto, že 

škola nedostávala peniaze z výnosu daní, ktoré jej patrili, potom už keď obec začala škole 

dávať tieto peniaze, rezervný  fond sa nenapĺňal až tak intenzívne ako roky predtým 

 poslankyňa Marta Hromkovičová sa vyjadrila, že po 15 rokoch , kde sme, čo máme 

v rezervnom fonde, čo je v obci, aké odpadové hospodárstvo ,  kde máme ihriská, mladí 

ľudia odišli, pozemky sa nepredávajú 
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 hlavný kontrolór podotkol, že stále sa točíme len okolo odpadu, FCC vyváža, vyváža sa 

veľkoobjemový odpad, stavebný odpad vyváža Autodoprava Medúzová, gro faktúr  sú 

len odpady   

 poslankyňa Marta Hromkovičová informovala, že energie v obci boli v štátnych 

podnikoch, prečo štatutár prešiel do súkromného podniku, máme mesačné vyúčtovania 

s toľkými odberovými miestami, platíme ešte viac, to sú nevýhodné zmluvy pre obec, ak 

sa spýtame obecného právnika, nechce komunikovať, a na sociálnych sieťach sa bude 

dávať vina poslancom , aj projekty, mohli tam byť prerábky učební,  je to škoda 

vyhodených peňazí,  nikto nekomunikuje , veľa vecí je nepoužiteľných, z VUC povedali, 

že veľa obcí z týchto projektov žije  

 hlavný kontrolór podotkol , že ešte stojíme pred veľkými investíciami, nie je 

vysporiadaná cesta na IBV, nevysporiadané pozemky v kempe, rozrobená je pošta, 

stonásobne išiel hore stavebný materiál, na uvedené nemáme financie  

 poslankyňa Marta Hromkovičová podotkla, za čo brala p. starostka  3 000 €, nech to príde 

p. starostka vysvetliť občanom , 15 rokov nepredané žiadne pozemky, nech príde oznámiť 

občanom, čo urobila za 15 rokov       

    

Mgr. Juraj Smolár poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 20:22 hod.      

 

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

 

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

                                    Mgr. Juraj Smolár  

                                     poverený zvolávaním a vedením  

                                     Obecného zastupiteľstva 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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





Predpokladan'i rozpoEet atletick6ho are6lu s 200m ov6lom
pri futbalovom Stadi6ne Borsk'i Svdt'i Jur

Vaprili 202Lbol vypracovanri projekt na realizdciu atletick6ho aredlu pre obec Borskri Sviitri
Jur s 200m oviilom firmou K2-ART, s.r.o. Na realiz6ciu tohto atletickeho aredlu realizadnd

firma FunySport vypracoval rozpoiet za 138 683,59 Eur. Ked2e sa jednd o vddiiu finandnf
diastku,realizdciu atletick6ho areiilu je moZno rozdelit' na niekolko et6p, ktor6 by sa vykonali

na zdklade projektu.

l. V prvej etape realiz6cie 85m dlhej rovinky so Styrmi dr6hami a sektorom pre skok

dalekf a vrh gulbu moZno predpoklada{ finandnf' rozpodtom 34 000 Eur.

Realizdciou tejto etapy bude moZn6 roz5irit' tr6ning na Sprint6rske atletick6
discipl(ny, do je z6klad pre rozvoj atl6ta a skok do dialky, vrh gulbu.

ll. V druhej etapa realizdcie dokonienia ovSlu s tromi drdhami moZno predpoklada{
finandnri rozpodet 64 000 Eur. RealizSciou tejto etapy by bolo moin6 tr6novat'
beZecke discipliny na r6zne vzdialenosti.

lll. V tretej etapa realizdcie sektoru skoku vysok6ho moZno predpoklada{ finandnri
rozpodet 45 000 Eur.

Tieto finandn6 ndklady na realizdciu vychddzajf zridajov roku 2021. Vroku 2022 budu
ndklady o niekol'ko percent vyiSie.

Zd roje zfskan ia financi I pre realiz6ci u atletick6ho a re6l u :

_ Obec Borsk,i Svdtf Jur

- Dot6cie z VUC Trnava

- Dot6cie z Eurofondov

- Dotdcie zo Slovensk6ho atletick6ho zviizu

- Dot5cie od sponzorov

Pri pod6vanf iiadosti na financovanie realizdcie projektu atletick6ho are6lu, bude AK Borskyi

Sviit'i Jur spolupracova{ s Obecnfm riradom Borskf Svdtf Jur.



Etapy vystavby atletickej drahy v areale
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Zddvodnenie vybudovania atletickeho are6lu v Borskom Sveitom Jure

Organizovanii atletika v naiej obci vznikla v roku 2008 pri miestnej zSkladnej Skole

pod ndzvom AK pri Z5 s wtS Borskli Svdtri Jur, kedy dlenskri zdkladfru tvorili Ziaci na5ej Skoly.

Postupnfm roziirovanim ilenskej zSkladne o ml6deinikov a dospelrich bol v roku 2OI5
zaregistrovanf klub AK Borsk'i Svdtli Jur.

Mladi atl6ti si postupne ziskavali re5pekt aj na Slovensku a z majstrovstiev kraja

a majstrovstiev Slovenska priviezli doteraz 33 medaili- z toho 11 zlatrich,16 striebornfch a 8

bronzovfch. Okrem toho obsadili vel'a p6diovrich umiestneni na 16znych atletickrich

mitingoch na Slovensku, Rak0sku, eesku, Litve a Mad'arsku, di uZ na drdhe, ceste alebo
v krose. VddSinou to boli atletick6 disciplfny v ch6dzi a vytrvalostn,ich behoch.

V sf dasnosti najmenii atl6ti sti pod vedenim Mgr. [ubice Uhrovej zapojen( do

celoslovenskeho projektu Detskd atletika, ktorf je urienyi pre deti od s-tich do 12-tich rokov.

Vrcholom snaienia v minulom roku bolo vi{azstvo ml. Ziakov v krajskej Detskej Stafetovej lige

a ridas{ na celoslovenskom findle Detskej P -T -S v Samorlne. V tomto roku Sofia HuSkovd

ziskala na eokolSdovei tretre v behu na 200 m 5. miesto v celoslovenskom findle
naimlad5ich iiaiok v Koiiciach a v eesko - Slovenskom findle v Ostrave, kde boli najlep5i z

najlepiich ziskala 1l-. miesto zo 43 finalistov. V starS(ch iiadkach sme v tomto roku ziskali dve
bronzov6 medaily na majstrovstv6ch kraja, Ema Maslinovii v hode oStepom a Klaudia

Bartalov6 v behu na 2000m. Na majstrovstvdch Slovenska Klaudia v discipline 1 500m
prek6iky ziskala 5. miesto a Emu v hode oitepom delilo od finSle jedno miesto.

Aby sme mohli konkurova{ najlep5im na Slovensku, museli sme tr6ningy na drdhe

absolvovat' v Trnave, Malackdch a v Gbeloch, do je pre n6s finandne a tasovo ndrodn6.

Okrem deti z Borsk6ho Svdt6ho Jura chodia k n6m trr5nova{ aj deti z okolitrich obc[. Na5ou

snahou je hl'adat atletick6 talenty a vytvori{ tak podmienky pre talentovan6 deti.
Na Zdhorl s0 atletick6 kluby v Skalici, Malackdch a Jablonici, kde v5ade majf moZnost

tr6novat' na umelom tartanovom povrchu. Vybudovan[m atletick6ho areSlu v Borskom

Svdtom Jure budeme tak ma{ Sancu e5te viac l<onkurovat' atletickrim klubom na Slovensku

tieZ v 5printoch, prekiiZkovfch behoch a technickrich disciplinach (dialka, vriSka, gula, o5tep).
V obdobi zimnej prfpravy vyuZivame priestory telocviine miestnej zdkladnej Skoly

a posilfiovriu, ktorf sme si svojpomocne vybudovali v priestoroch kultrirneho domu.
Vybudovanie atletick6ho areiilu by prispelo k viitSej motivdcii pohybovo nadanrich

deti a moZno aj vyichove reprezentantov z regi6nu Z6horia a tak reprezentovali dobr6 meno
obce.

Atletickri areSl by vyuZival nielen atletickf klub ale aj Ziaci zdkladnej 5koly na hodindch
telesnej vrichovy a krfZkovej iinnosti, futbalovri klub pre kondidnri pr[pravu a meranie

beZeckyich dasov na r6zne vzdialenosti a samozrejme tiei rekreadni beZci, ktori majti z5ujem
si zabehaf na kvalitnom umelom povrchu a niedo urobi{ pre svoje zdravie.

Verime, ie realizdciu atletick6ho aredlu podporite.



Bežné   príjmy 2021     rozpočet 1.zmena 2. zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

211003 dividendy 0 0 0 2 532 2 532
221004 ostatné poplaky 2 000 2 000 2 000 2 500 500

0

0 0 0 0

Bežné príjmy spolu: 2 000 2 000 2 000 5 032 3 032

Kapitálové príjmy 

2021     rozpočet 1. zmena 2. zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

Príjmové finančné operácie 2021    rozpočet 1. zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

0 0 0 0

0 0 0 0

finančné príjmy spolu 0 0 0 0

Borský Svätý Jur, 25.10.2021  

zmena rozpočtu č. 3/2021

kapitálové príjmy spolu



322001



Bežné výdavky 2021     rozpočet 1.zmena 2.zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

v € v € v € v € v € v € 

01.1.1.0 výdavky verejnej správy

611 000 mzdy 112 000 112 000 112 000 107 000 -5 000

633 016 repezenačné 3 000 3 000 3 000 2 000 -1 000

634001 palivo 1 000 1 000 1 000 500 -500

637 027 dohody 10 000 10 000 10 000 21 000 11 000

126 000 126 000 126 000 130 500 0 4 500

06.2.0.0 verejná zeleň

611 000 mzdy 80 000 80 000 80 000 77 000 -3 000

80 000 80 000 80 000 77 000 0 -3 000

08.1.0.0 rekreačné a športové služby

642 002 tansfér pre TJ 11 800 11 800 11 800 6 900 -4 900

11 800 11 800 11 800 6 900 -4 900

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

Bežné výdavky spolu: 217 800 217 800 217 800 214 400 -3 400

zmena rozpočtu č.   3/ 2021



Kapitálové výdavky 2021     rozpočet 1.zmena 2 zmena 3.zmena 4.zmena rozdiel

01.1.0.0. verejná správa 0

711 005 územný plán 11 500 11 500 11 500 0 0 -11 500

716 000 projeková dokumentácia 65 000 65 000 65 000 900 -64 100

714 004 nákup pracovných stojov 5 500 5 500 5 500 4 400 0 -1 100

82 000 82 000 82 000 5 300 -76 700

04.5.1.0 cestná doprava

717 001 realizácia nových stavieb 100 000 100 000 100 000 0 -100 000

200 000 100 000 100 000 0 -100 000

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Kapitálové výdavky spolu: 282 000 182 000 182 000 5 300 -176 700

Základná škola s matersku školou

2021 1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena rozdiel

ZŠ BT zo ŠR prenesené kompetencie  - normatívne

ZŠ prenesené kompetencie  - nenormatívne

MŠ, ŠJ, ŠK originálne kompetencie 

  MŠ 83 000 83 000 83 000 83 000 0

  ŠK 27 000 27 000 27 000 27 000 0

  ŠJ 75 000 75 000 77 000 77 000 0

kapitálové výdavky - jedálen  0 3 000 7 634 4 634

Pokrytie miezd 

Spolu 185 000 185 000 190 000 194 634 4 634

príspevky od rodičov, dotácia zo  ŠR, režia 35 500 35 500 35 500 35 500 0

220 500 220 500 225 500 230 134 4 634

v Borskom Svätom Jure, 25.10.2021

sumár

Spolu

Spolu





Stanovisko hlavndho kontrol6ra obce Borskf Svlitf Jur k ni{vrhu na tipraw rozpoitu
rozpottoqim opatrenim i.3/202 1

octj-::golzozr

V stllade s ustanoveninr g 18 f ods.1 pism. c) zdkona d.369/1990 Zb, o obecrrom zriadeni v zneni neskor5ich

predpisov,vsriladesgltods.4pism.b)zdkonad.369/lgg0Zb.oobecnotnzriadenivznenineskorSichpredpisovana
ia6iae g 14 orts. 2 pism. a) z{kona i. 583/2004 Z. z. o rozpo(toqfch pravidli{ch fizemnej samosprdvy a o zmene

a tloplneni niektoqfch ziikonov v zneni naskoriich predpisov predkJaddm obecnritr:u zastupitel'stvu v Borskom Sviitorn

Jure, stanovisko hlavn6ho kontrol6ra k niivrhu na 2. rozpoitclv6 opalrenie rozpoitu obce Bors[i Sviiq.i Jur pre roh 2021.

Niivrh rozpodru obce Borsky Svgti Jur na rok 2021 s vyhladom na roky 2022 * 2023 bol schvdlenf v sdlade

so vleobecne z{vtiznymi prdvnymi pretlpismi a v srilade so v5eobecne zdviiznymi nariadeniami obce Borsky Sviitf Jur

dila t4.1 2.2020 uznesenim t.278l2O2A.
Ndvrh rozpoitu bol spracovanf v poZadovanej Strukrrire a rozsahu. BeZnf rozpodet bol schvrilenf ako prebytkoqi

a kapit^{loqi rozpoiet rinoAtoty. Sinodot kapitiilov6ho rozpodtu sa ryrovn6 z prebytku beZndho rozpoitu a z prij-

moqich finaninjch opericii.
pri sprac6vani stanoviska som vychddeal z posirdenia predloZen6ho ntivrhu na {pravu rozpoitu L3/2021' pre rok

2021.
Pri posrjdeni som vychiidzal z dvoch hl'adisk:

L Z hl,adiska metodickej sprdvnosti predkiZenf ndvr'h na dpravu rozpoitu {.3/2}2lje v prijmovej aj vfdavkovej iasti

spracovanf v silade s plitnou legislativou zitkona t. 583120042.2. o rozpoitovlfch pravidl6ch dzemnej samospriivy v

zneni neskor3ich preclpisov. N6vih na dpravu rozpoltu e312a21. je predloZenf v tleneni na bein6 prijmy a beZn6

vfdavky, kapit{1ov6 prijmy a kapit6lov6 vfdavky a finantnd operdcie v sflade s $ 10 zdkona i.58312OO4 Z.z.

o rozpoitovlich pravidlich fzemnej samosprdvy.

2. Z vecndho lrtadiska

Eeirrs.prihy
N6wh na zmenu I.3/2021 upravuje bein6 prijmy celkoqfm navySenim o 3 032,- €.

Z toho je; - poloiha 211003, prijem z akcii BVS - dividendy + 2 532,-L'

- poloZka 221001 ostatnd poplatky, vy55i qfber -sprdvne poplatky + 500,-€

Bein6 vfdavky
Zmeny vo qfdavkovej dasti na jednotiivfch poloZkiich sri predkladanri nasledovne:

01"1.1,0 Eidqvkv vercjnei sPrii{v
- 6fiA00 mzily '5 004,4

na poloZke mzdy vznikla frspora 5 000,- € z d6vodu dlhodobej pr6ceneschopnosti starostu.

- 633016 reprezentotnd '1 000,'€
Jeclnii sa o nevyterpan6 prostricdky z reprezentadn6ho fondu.

- 634001 palivo -500,-€
V d6sledtu dlhodobej pr6ceneschopnosti starostu, je sluZobn6 motorovd vozidlo vyuZivan6 len minim6lne a je moin6

nevyuZit6 fitan(n6 prostriedky presun(tt' v rimci roz,poltu'
- eSiOZl Odmeny zamestnancov mimo pracovn6lro pomeru - dohody navySenie o 1[ 000,-€
pri tejto poloZke navrhuje OIi navjSit' prostriedky o 11 000,-€. Preverenim dokladov som do5iel k zSveru, Ze

neodplrtidam poslancom bZ schvdlii rm.nu s navylenim o poiaclovant surnu 11. 000,-€. Prostriedky v tejto kapitole

boti na rok 20ir rozpottovan6 v sume l0 000,-€..V zmysle schvdlen6ho rozpodtu, bolo povinnost'ou 5tatuuira lieto

prostriedky rozvrirnritl si na cel6 rii=tovn6 obtlobie. Stanruir tak nekonal a v rozpore so zdkonom prederpal pro$triedky

schviilen6" na tejto poloike. UZ z pr.echddzajfrceho konania Statut;5ra a predollich zmien rozpoitu je vidiet'

nedodrZiavanie z{kona Sr.atut6rom. Kond natlakovo na poslancov a to tak, ie najprv preterpii prostriedky rozpoitu,

*6sledne predloii poslancom na OZ zmenu rozpodtu a potita s {*, Ze zmena bude schvdlend' Preveren(rn

uzatvorenlch zmliv: - dohoda o pracovnej iinnosti a dohoda o vykonanf prdce, som zistil vefkr neproporcionalitu pri

pracovnej niiplni a aj ohrxlneiteni. Obec si objedndvala v;ikony, ktore by zvlddol aj iiak posledniho rolnika zikladnei

it oty u pii oliodnoteni pr6ce za rasovri lednoiku to vykazuie znaky klientelizmu. vzhl'adom k tomtt dochddza k predra-

Zovinju'a niisletln6mu prekratovaniu rozpottu, a to aj z ddvodu nerelpektovania ziikonn6ho postupll. Na z6klade

uveden6ho neodpordiam zlrlenu na tejto poloZke schviilitl.

06.2.0.0' verein6 zeleir
- 6il.000 mdy -3 0A0,- €

V d6sledku itt rrlolr*i prdcencschopnosti pracovnika {clr7.by vere.inej zelene, doilo k tlspore na jeho plate vo aiSke

3 000,-€, ktord budri presunLlt6 r' rimci rozpodtu.

0-8-!0$. rekrrcain{ a Sportovd.sluiby
- 642002 trarsfer pre teloui'chovn{t iednott-t, zn&enie o 4 9M,*€'

Z d0vn6u nepiiaznivei finininej situdcie obce, Sportovyklub futbalistov, vySiel v dstrefy a sfhlasit so zniZenim

vyplatenia schv6lerr;ich doticii a poniZenie o sumu 4 900,-€.



Kapitiilovd yf&Yl1
01.1.0.0 verejnf, lpr{va
- 711005 iuemn! pldn, ntii'enie a 17 500,-€.

V d6sledku neukondcnia procesu obstar6vania fzemndho pl5nu, nie je predpoklad jeho schvillenia do konca roka 2021'

Rozpoitovan6 prostriedk; vo vfske 11 500,-€ nebutlf vyplaten6 a rI6Zu byt' presunutd v r6mci rozpoittt'

04.5.!*0 ee$na-dsprrya
-7L7OAL realizicia novfch stavieb, -100 000,-{'
V priebehu roka neboli realizovan6 vistavba cesty na IBV pri. ihrisku. K realizi{cii vfstavby do konca roka uriite

nrprido, prostriedky vyplatend nebudri, presunft sa v r6mci rozpoitu'

Ftrandn( oPgr6c"ie oriimi :,bez zmipy

Fingufnll apericie qidavliy - bea4neny

Z m eny- spra covar d. v q.Pr{kg

Bein6 prijmy - 211003, prijem z akcii BVS - dividendy

221001 ostatn6 poplatkv, spriivne poplatky
naqf5enie o?532,-€
navylenie o 500,-€

$polu 3 032,-€

Beiud vfrtavky
0I.1,1.0 vfilavky vertjnej spr6vy - 611-000 mzdy znii'enie o

- 63301-6 rt'prezentaind znfienie o
- 634001 Palivo zniZenie o

- 637027 dohodY navYienie o

verejni zeleit - 611000 mzdy zniZenie o

-5 000,-€
- 1000,-€

-500,-€
1"1000,-€
-3 000,- e

rekrcain6 a Sportov6 sluibY
64?002 transfer pre futbalistov, zniZenie o -4 900'-€

Spolu - 3 400,-€

06.2.0.0.
08.1.0.0.

Na6ienie kapit6lov;ich qidavkov pre Skolu vo vf6ke 4 634,-€ je poZadovan6 na konvektor dr: Skolskej jeddlne' Podl'a

preverenfch informdcii p,ire ziuaorf pre projekt podala obec, ten schvfleny nebol. Druh;i krdt si iiadosd podala Skola''

kde im bolo schviilenycb na projekt celkove 5 000,- C z toho 3 000,'€ na kapitilovd v};d.1vk-y a 2 000'-€ na beZnd

vlidavky. Teda zvyBok je potrebn6 dofinancovat' z viastnfch zdrt{ov' $kola predloiila Ziadosf obci, aby rozdiel

dofinancovala. V sriiasnel ri,*a.il pii nenaptneni pri.lmov roipoitu, pldnovanfch na rok 2021,.sa ak6kolvek prosuiedky

i"zi,o truari.l, obec ich momentStne nern6. Je na ioihodnuti poslancov, (i zmenu na tejto polozke schvdlia'
'- ;;;; vt'C*oz, p"i*irir. 31. augusr prislusn6ho rozpoitovdho rola, vykonat'len tak6 rozpottov6 opatrenie

potlla $ 14 zf,kona u *rpotio*.h praviildch-rizemnej samospr6vy, ktoqfmi sa nezvliSi schodok rozpoitu'

ii;;;;;.;rt"tru obce ;;;.,irr;;;i"ko aj vldavkoveir"sti;e vlak nevyhnutni,m krokom pre sprSvne hospoddrenie

, ir"r-i.afr'^ri obce podla ,atonu o rozpodtoviclr pravidl6ch fzemnej satnospriivy'

Na aiklade prehodnotenia potrieb v$davkov , oh[rdo* na napliinie prijmov rozpoinr obce, je predloienS riprava

rozpoltu tSn111,ftore; imeny sa budd realizovat'z navli5enia ceikovych beZnych prijmov, a to:.prijem z vfnosu akcii

v n'ratistavslcl voddrenG spolotnosri o 2 532,4' zvj'sendho prijmu na vybere sprivnyclt poplatkov o 500'-€'

+ 4634 konvektor'

4 634

IGpitiilov6 qldavky
Oi.i.O.O verejne spriiva - 71.1005 rizemn;i pliin, zniZenie o -11 500'-€

oai.f.O .odi dolr.arn - ?fiafi realiziicia noqfch stavieb, -100 000'-€

Finanind opericie prijmi 'bez zrnely

0prava rozprritu Z6kladn6 5kola s marcnikou lkolou Borskj' Svbtj' Jur

2021 1. zmeflr 2. zmena 3" zmena rozdiel

MS,5J, SK

orisi$iilne kompetencie

MS 83 000 83 000 i 83 000 83 000 0

5x 27 000 27 $W 27 000 27 t]r00 0

S.l 75 000 75 000 77 o0a 77 00$ 0

kapitdlov6 uldavkY - jedrileti 3 000 7 634

: Pokrytie miezd

spolu 185 000 185 000 190 000 194534

prispevky od rotlifot dotiicia zo Sn, reZia 35 500 35 500 3s 500 35 s00 0

Spolu 220 500 220 500 2?5 s00 230 134 4 634



Zvyin; iast, sa m6ie rrhradil presunom nevyderpanych rozpoitovaqich^prosuiedkov v r6mci. schvi{lendho rozpoltu

obce na rok 2021, , to' pro.trio,lkov urierrfcli nu *riy v celftovej vliike B 000,-€, reprezentadnri ritely 1 000,-€, palivo

na sl. mororov6 vozidlo 800,-€, rekreairrd i 5po*ovd siuZby 4 900,-€, prostriedkov na rlzemnf pliin vo vfike 11 500,.€

a razpoi-tovan;ich prostrieiko, n" stavbu cesty vo vflke 100 000,-4. Navrhovanr6'zmeny sft predloien6 na zdklade

reflnych prepoitov.
Z:6ver

Vzh1adomnavySSie uvetlen{ skutninosti, n eo d p o r:6 t am poslancomobecn6ho zastupitefstva, schvdlit'

ripravu rozpothr f. SnOZr v plnom rozsahu, tak, ako boi ndwh predloZenf. Rozhodnrid o zmene rozpottu je v5ak vo

vfluinej priivomoci poslancov CJZ.

nod6vam viak, Ze pri schvalovani rozpnilrr a aj pri zmene tnzpoitu, by bolo dobr6, aby poslanci vidy zvdZili a aj

uviedli, odkial sa na schvdlen6 zmeny ,tber,i pr*tri.dt y, pripadne, ak6 kroky sa urobia, aby sa zvylii prijem rozpoitu

obce a z.meny bolo moin6 financovat'.

tlorsky Sviitf Jur 2.11.7021 
M;;. R;;;i;i;;;;;;;
hlavnj;kontrolor obce
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RVC Senica s.r.o., M. Nelpora92518,905 01 Senica,licencia $KAU i.302
Obchodn6 spolodnost'j e zapisandv obchodnom registri Okresn6ho sfdu Trnava,

odd. Sro, vloZka t,.:1412717

Spr6v a nez6visl6ho auditora

z auditu konsolidovanej fitovnei zixierky
a

Spr6va k cl'al5fm poiiadavkfm zfkonov a inych prfvnych
predpisov k 31.12.2020

pre Statutrlrny org{n a obecn6 zastupitel'stvo

OBCE

BORSKV SVATY JUR

OKTOBER 2O2I



Spriva nezixisldho auditora

pre StatutSrny orgfn a obecn6 zastupitel'stvo obce

BORSKY SVATV JUR

Spriva z auditu konsolidovanej riitovnej zfvierky

N6zor
Uskutodnili sme audit konsolidovanej irdtovnej zttvierky ridtovnej jednotky verejnej spr6vy, ktorf

za konsolidovan;i celok zostavila konsoliclujtrca irdtovn6 iednotka obec Borskli SvAtli Jur, a ktor6

obsahuje konsolidovanri srivahu k 3 1 . decembru 2020, konsolidov any vykaz ziskov a str6t za rok

konOiaci sa k uveden6mu d6tumu, a pozndmky, ktord obsahujri stihm vyznamnych irdtovnych

zisad a ridtovn;fch metod.

podl'a n65ho ndzoru, priloZenS konsolidovand ridtovnh ziwierka poskytuje pravdivy a verny obraz

konsolidovanej finan8nej situ6cie konsolidovan6ho celku k 31. decembru 2020 a konsolidovandho

v;fsledku hosptdArenia za rok kondiaci sa k uvedendmu d6tumu podla zdkona (,. 43112002 Z'z'

o ridtovnictve v zneni neskorsich predpisov (d alej len ,,z6kon o fdtovnictve").

Zitkladpre ninor
Ardrt ,-. ,yk"nali podl'a medzin6rodnych auditorskych Standardov (International Standards on

Auditing, ISA). NaSa zodpovednost' podfa tychto Standardov je uveden6 v odseku Zodpovednost'

auditora za atdit konsolidovanej irdtovnej zdvierky. od konsolidovan6ho celku sme nez6visli

podl'a ustanoveni zftkona d. 42312015 o Statut6rnom audite a o zmene a doplneni zdkona ("

43112002 Z. z. o fdtovnictve vzneni neskor5ich predpisov (dalej len ,,zfkon o5tatut6rnom

audite,,) likajricich sa etiky, vr6tane Etick6ho k6dexu auditora, relevantnlfch pre n65 audit ridtovnei

ziwierky 
'asplnili 

sme i: ostatn6 poZiadavky tychto ustanoveni lfkajricich sa etiky. Sme

pr.rr"dd"ni,Le auditorskd ddkazy, kior6 sme ziskali, poskytujf dostatodn;f a vhodn;f zttkladpre

nf3 ntnor.

ft! 6rA zneni e skUtqgla$-l
B.;.-i;h;, Leby rrr. t1;r.,rto poclmienili n65 nlizor, r-rpozorf,ujeme na skutodnost', Ze konsolidovand

irdtovn6 zlvierka zostaven6 k 31.12.2020 bola zverejnen6 v Registri frdtovnfch zdvierok po 20.

iirni 2021"

ovnejjednotkyobceBorskfSviitfJur,jezodpovedny'za
zostavenie konsolidovane3 rietovn ej zavierky tak, aby poskytovala pravdivli a-vem;f obraz podl'a

zitkona o ridtovnictve a za tie intern6 kontroly, ktord povaLuie za potrebn6 na zostavenie

konsolidovanej tldtovnej zavierky, ktor6 neobsahuje vyznamne nespr6vnosti, di uZ v dOsledku

podvodu alebo chYbY.

pri zostavovani konsolidovanej ridtovnej zhvierWje Statut6rny org6n zodpovedny za zhodnotenie

schopnosti konsolidovan6ho celku nepretrZite lokradovat' vo svojej dinnosti, za opisanie

skutodnosti likajricich sa nepretrZitdho pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za pottLitie

predpokladu nepretrzit6ho pokradovania v dinnosti v ridtovnictve.



5ta1rrt,{1n,u org6n je cl'alej zoclpovecln,t- 'za docki.iar.anie povinnosti podl'a zikona r' 583/2004 Z.'t"

o rozpociov;ich praviclldch irzenrnci samosprivy a o zmelte a cloplneni nicktory.ch zakotrov

v plainonr zneni (ctalei lcn ,,zalion o rozporitor,;iclr prai,idlaclt";.

ZA

N^S", 
^dp"r.dnortbr.l. 

,irkuf primeran6 uistenie, di konsolidovanii ridtovn6 zdvierka ako celok

neobsahuje vyznamne ,retptavrosti, di uZ v dOsledku podvodu alebo chyby, avydat' sprdvu

auditora, vr6tane nirzoru. Piimerand uistenie je uistenie vysokdho stupf,a, ale nie je z6rukou toho,

Ze audit vykonany podl'a medzin6rodn;fch auditorskych Standardov vZdy odhali vyznamn6

nespr6vnosti, ak tak6 Lxistujir. Nespravnosti m6Zu vzniknrit' v d6sledku podvodu alebo chyby a za

vyinamne sa povaZujri vtedy, ak by sa dalo od6vodnene odak6vat', Ze jednotlivo alebo v srihrne by

mohli ovplyvnit' ekonomick6 rozhodnutia pouZivatel'ov, uskutodnen6 na zbklade tejto

konsolidovanej ridtovnej z6vierky.

Sfrdast'6u agclitu je aj overenie cloclrZiavania povinnostf obce Borskf Svatf .Iur poclf a poZiadaviek

z-6kona o roz.p6[torrjjch pravidlhch a v rozsahti, v ktorotn z.{kon o t'ozpoitovy''ch prai''idlai.ch Likladf

auditorovi toto otzetenig vyl(onat'.

V r6mci auditu uskutodnendho podlia medzin6rodnlfch auditorsk;fch Standardov, podas celeho

auditu uplatflujeme odbornlf risudok a zachoviwame profesion6lny skepticizmus. Okrem toho:

o Identifikujeme a posudzujeme rizik6 qi,znamnej nespr6vnosti konsolidovanej ridtovnej

zixierky, dr uZ v aOrt"atu podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodilujeme auditorsk6

postupy reagujirce na tieto rizlkd a ziskavame auditorske ddkazy, ktor6 sti dostatodnd

a vhodn6 n"a poskytnutie zdkladu pre n65 ndzor. Riziko neodhalenia vyznamnej

nespr6vnosti v d6siedku podvodu je vySSie ako toto riziko v d6sledku chyby, pretoZe

pod-vod m6Ze zahi;1at tajnir dohtdu, falsovanie, irmyselnd vynechanie, nepravdiv6

vyhl6senie alebo obidenie internej kontroly.
. Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantn;fmi pre audit, aby sme mohli navrhntt'

auditorsk6 postupy vhodnd za danych okolnosti, ale nie za irdelom vyjadrenia n6zoru na

efektivnost' internlf ch kontrol konsolidovandho celku'

. Hodnotime vhodnosf pouZilfch ridtovn;ich zdsad, a ridtovn;iich met6d a primeranosf

irdtovnych odhadov a uveden'ie s nimi srivisiacich inform6cii, uskutodnen6 Statut6rnym

org6nom.
Robime ziyer o tom, di Statut{rny org6n vhodne v ridtovnictve pouziva predpoklad

nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti a na zilklade ziskan;fch auditorsklfch d6kazov zdver

o torn, di existuje vyznamndneistota v sirvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by

mohli vyznamne spochybnit' schopnost' konsolidovan6ho celku nepretrZite pokradovat'

v dinnosii. Ak dospeje-L k re,r.ru,/.e vyznamn6 neistota existuje, sme povinni upozornit'

v na5ej spr6ve audiiora na srivisiace lnformdcie uveden6 v kousolidovanej ridtovnej

zitvieike ul"b", ak s1i tieto informicie nedostatodn6, modifikovaf n65 nAzor. NaSe z6very

vychidzaluz auditorskych dokazov ziskanych do d6tumu vydania nasej sprfvy auditora'

Hodnotime celkovri prezent6ciu, Struktfru a obsah konsolidovanej ridtovnej zdvietky

vr6tane inform6cii o nej uvedenych, ako ai to, di konsolidovan6 ridtovnd zi|ierka

zaehytixa uskutodnend transakcie a udalosti sposobom, ktor;l vedie k ich vern6mu

zobrazeniu.
Zisl<avame clostatodud a vhoclni auclitrtr:sl<i c[6]<az-v o linaniniich irdaioch iictovnych

jecl'otiek alebo ich obchg6nl,ch sktivitirch v rirmci konsolidovandho celku pre irdel-v

vyjatlrenia nA,zoru na konsoliclovanfr frdtovnfi zdti,ierku. Zodpovecl6lrc za veclenie" I'outroln

a iealiziiciu auditu konsoliclovancho celku. Ostdvarne vyhradue zodpclvcclny z.a ndi niv"ot^"



spr6vy k d,alsim poZiadavk6mzitkonov a in;fch prfvnych predpisov

Sprdva k informdcidm, ktord sn twtidzajrt v konsolidovanej vi,roinei sprtive vrdtune ildajov

individudlnei vi'roinei sPrdvY

Statut6rny org6n je zodpovedny za inform6cie uvedend v konsolidovanej qlirodnej spr6ve vr6tane

fdajov inaiuiauai"ej qirodnej sprfvy, zostavenej podfa poZiadaviek zhkona o ridtovnictve. N65

vysiie uvedeny naLor'na konsolidovanir irdtovnti z6vierku sa nevzt'ahuje na in6 infbrm6cie

v konsolidovanej vyrodnej spr6ve.

V sirvislosti s auditom ridtovnej zdvterky a konsolidovanej irdtovnej zfvierky je naSou

zodpovednost'ou obozn6menie sa s inform6ciami uvedenlimi v konsolidovanej v;frodnej spr6ve

vr6tane ridajov individu6lnej qfrodnej spr6vy a posfdenie, di tieto inform6cie nie sf vo

vyznamnom nesirlade s auditovanou 
- 

irdlovnou z6vierkou a s auditovanou konsolidovanou

irdtovnou z6vierkou alebo naSimi poznatkami, ktor6 sme ziskali podas auditu ridtovnej zi:ierky

a auditu konsolidovanej irdtovnej zfvierky, alebo sa inak zdajfiby( vyznamne nespr6'vne.

posridili sme, di konsolidovan6 vyrodn5 spr6va vr6tane ridajov individu6lnej vlirodnej spr6vy

ridtovnej jednotky verejnej spr6vy, ktori za konsolidovany celok zostavila konsolidujfca irdtovn6

jednotka obec borskli Sviitlf Jur, obsahuje inform6cie, ktor;fch uvedenie vyZaduje zttkon

o ridtovnictve.

Na z6klade pr6c vykonan;ich podas auditu ridtovnej zdvierky a auditu konsolidovanej tidtovnej

zdvterky, podl'a n65ho n6zoru:

- inform6cie uveden6 v konsolidovanej qfrodnej sprive vr6tane irdajov individu6lnej vyrodnej

spr6vy zostavenej za rok 2020 si v sulade s irdtovnou zivierkou a s konsolidovanou tidtovnou

z6vierkou za danY tok,

- konsolidovan6 v;frodn6 sprava obsahuje inform6cie podlia zitkona o irdtovnictve vr6tane ridajov

individu6lnej v;frodnej rpiery, ktord sa v nej uviedli v sirlade so z6konom o itdtovnictve.

Okrem toho, na zdklade nasich poznatkov o irdtovnej jednotke a situ6cii v nej, ktor6 sme ziskali

podas auditu irdtovnej zhvierky a auditu konsolidovanej irdtovnej z/,rerky, sme povinni uviest', di

sme zistili vyznamninespravnosti v konsolidovanej vyrodnej spr6ve vr6tane ridajov individu6lnei

viirodnej spravy, ktorri sme obdrZali pred d6tumom vydania tejto spr6vy auditora. V tejto stivislosti

neexistujti zistenia, ktord by sme mali uviest'.

Sprdva z overenia cloclriiavania povinnostl obce Borski, Sviiti' Jur podl'a poliadaviek zcikona

o rozpoitovi'ch P ravidldc h

Na zdklade overenia dodrZiavania povinnosti podfa poZiadaviek ztrkona o rozpodtovych

pravidl6ch, platnlich v SR pre rizemnri samospr6vu v zneni neskorSich predpisov kon5tatujeme, Ze

tbec Borskli Svatf Jur konala v srilade s poZiadavkami zilkonao rozpodtovych pravidl6ch'

Senica, 20. okt6bra 2021
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