
1 

 

Z á p i s n i c a 

 

Z tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

 28. 06. 2022 o 18.00 h v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

poslanci Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur :  Mgr. Juraj Smolár – zástupca starostu 

obce, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav Baláž,  Mgr. Ľubica Uhrová,  Mgr. Zuzana Obernauerová, 

Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová  

Ospravedlnený: Dušan Hudec 

Ďalej prítomní:   

− hlavný kontrolór Mgr. Rastislav Droppa 

− hlavná účtovníčka obce Bc. Mária Fačkovcová  

− zapisovateľka Martina Sýkorová  

 

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

Tridsiate šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Mgr. Juraj 

Smolár (ďalej len „ zástupca starostu “). Zástupca starostu oznámil, že je prítomných osem   

poslancov, ospravedlnil sa Dušan Hudec. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zapisovateľkou bude Martina Sýkorová.  

Zástupca starostu dal hlasovať o programe zasadnutia :  

                          

       Uznesenie č. 464/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

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 

4. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné 

obdobie rokov 2022 – 2026 

5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh a stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022 

7. Pošta :  

-  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Machata  

8. Rôzne  

9. Záver 
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Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     Uznesenie č. 465/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie členov návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

za členov návrhovej komisie Mgr. Ľubicu Uhrovú a Martu Hromkovičovú.  

 

Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      
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Schválenie overovateľov zápisnice   

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

      Uznesenie č. 466/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Schválenie overovateľov zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje 

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

      

 Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

                                                                                      

Bod č. 2 -  Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného   

zastupiteľstva  - názory a podnety obyvateľov obce   

Neboli žiadne dopyty obyvateľov obce. 

                                                                                                             

Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho 

zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

 

Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná  21. júna 2022.  

 

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. 447/2022 – Schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od 

žiadateľa Packeta Slovakia s. r. o. – splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zámer  prenechania majetku obce, časti 

parcely č. 404/1 - plocha o výmere 2 m2 , nachádzajúcu sa na adrese: Parkovisko pred kultúrnym 

domom, do nájmu žiadateľovi Packeta Slovakia s. r. o. , Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava 

– mestská časť Petržalka.  Ide o prenájom podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí, 

ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c). Je to dôvod hodný osobitného zreteľa, spočíva v tom, že sa jedná 
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o prenájom majetku obce vo veci verejného záujmu. Výška nájomného je stanovená sumou 3,- 

€/m2, čo predstavuje sumu vo výške 6 € / za rok na dobu neurčitú.  

Zámer prenájmu predmetného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli na webovej stránke obce 

a v obecnej výveske od 26.4.2022 do 10.5.2022.    

 

Uznesenie č. 450/2022 – Program rokovania obecného zastupiteľstva  

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. 3/2022 

5) Návrh Štatútu obce Borský Svätý Jur 

6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2022 o určovaní ceny za prenájom 

a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce 

7) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 

8) Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2021    

9) Schválenie prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od žiadateľa Packeta Slovakia  

10) Zmena termínu zasadnutia OZ 

11) Pošta:  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku - Jozef  Machata                                                                                   

Žiadosť o schválenie investičného zámeru fotovoltika – Right Power, a. s.  

12) Rôzne  

13) Záver   

 

Uznesenie č. 451/2022 - Schválenie členov návrhovej komisie                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za členov návrhovej za členov návrhovej 

komisie Marta Hromkovičovú a Mgr. Zuzana Obernauerovú. 

 

Uznesenie č. 452/2022 - Schválenie overovateľov zápisnice    

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice Petra Vlka a  

Mgr. Jozefa Baláža. 

 

Uznesenie č. 453/2022 - 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 a č.447/2022.   

                                                                                               

Uznesenie č. 454/2022 – Zmena rozpočtu č. 3/2022 – stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu zmeny rozpočtu č. 3/2022   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Borský Svätý Jur k návrhu zmeny rozpočtu č. 3/2022.   

 

Uznesenie č. 455/2022 –  Zmena rozpočtu č. 3/2022   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur neschválilo Zmenu rozpočtu č. 3/2022. 

 

Uznesenie č. 456/2022  – Zmena rozpočtu č. 3/2022 – opätovné hlasovanie s upraveným 

textom uznesenia - splnené   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Zmenu rozpočtu č. 3/2022 v podobe ako 

je spracované stanovisko hlavného kontrolóra obce a to nasledovne : úhrady výdavkov spojených 

s dodatkom č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v celkovej sume 10 183,- € ; ďalej oprava 
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vodárne hydroglóbusu v sume 2 900,- € ; vrátený príjem za projekt z minulých rokov (nemčina 

v škole) v sume 4 527,- € ; zníženie výdavkov na položke údržba objektov verejná zeleň o 11 000,- 

€.       

 

Uznesenie č. 457/2022  – 5  Návrh Štatútu obce Borský Svätý Jur - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Štatút obce Borský Svätý Jur. Návrh 

štatútu obce bol zverejnený na úradnej tabuli na webovej stránke obce a v obecnej výveske od 

13.5.2022 do 27.5.2022.    

 

Uznesenie č. 458/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2022 o určovaní 

ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce - 

splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce 

č.1/2022 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo 

vlastníctve obce. VZN č.1/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli na webovej stránke obce 

a v obecnej výveske od 02.06.2022 do 16.06.2022.   

 

Uznesenie č. 459/2022 – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 

– splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora 

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021. 

 

Uznesenie č. 460/2022 – Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2021 – 

splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur zobralo na vedomie Správu o hospodárení školy 

a školských zariadení za rok 2021. 

    

Uznesenie č. 461/2022 – Schválenie prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od 

žiadateľa Packeta Slovakia s. r. o. - splnené   

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo prenechanie majetku obce, časti parcely 

č. 404/1 - plocha o výmere 2 m2 , nachádzajúcu sa na adrese: Parkovisko pred kultúrnym domom, 

do nájmu žiadateľovi Packeta Slovakia s. r. o. , Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská 

časť Petržalka.  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 sa jedná o prenájom majetku 

obce vo veci verejného záujmu. Výška nájomného je stanovená sumou 3,- €/m2, čo predstavuje 

sumu vo výške 6 € / za rok na dobu neurčitú.  Spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. bolo zaslané 

uznesenie a podpísaný návrh zmluvy.  

 

Uznesenie č. 462/2022 – Zmena termínu zasadnutia OZ – splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur schválilo zmenu termínu zasadnutia Obecného    

zastupiteľstva plánovaného dňa 4.7.2022 na dátum 28.6.2022. 

 

Uznesenie č. 463/2022 - Žiadosť o schválenie investičného zámeru fotovoltika – Right Power, 

a. s.- splnené  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur neschválilo Žiadosť o schválenie investičného 

projektového zámeru výstavby fotovoltickej elektrárne v katastri obce Borský Svätý Jur na parcele 

č. 14908 od žiadateľa Right  Power, a. s. , Na Bráne 4, 010 01 Žilina.        
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Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

 

      Uznesenie č. 467/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

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 plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie 

č. 240/2020.    

                                                                                               

Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

                                                                                

Bod č. 4 - Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na 

funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 

Zástupca starostu informoval, že obci vyplývajú povinnosti určiť úväzok starostu, počet poslancov 

a volebný obvod. Ďalej informoval, že doteraz bolo 9 poslancov, návrh poslankyne Marty 

Hromkovičovej je zníženie počtu poslancov na sedem, ktorá  sa vyjadrila, že ide o finančnú 

úsporu, bude sedem poslancov aktívnych a budú aj komisie. Poslanec Peter Vlk reagoval, že dvaja 

poslanci stoja obec ročne 200 €, čím menej poslancov, tým sa znižuje objektivita.  Zástupca 

starostu je za návrh deväť poslancov, zvýšila by sa efektivita. Poslanec Mgr. Jozef  Baláž  reagoval, 

ak bude menej poslancov, nebude uznášania schopné, hlavne v prípade choroby, neprítomnosti, 

dva roky nezasadá finančná komisia, nenašiel sa nikto za predsedu komisie, je za deväť poslancov. 

Poslanci sa zhodli na počte 9 poslancov.  
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Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

     

      Uznesenie č. 468/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 - Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov 

OZ na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

určuje   

 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Borský Svätý Jur : 9.   

                                                                                               

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Zuzana 

Obernauerová, Peter Vlk, Mgr. Ľubica Uhrová,  

Bc. Iveta Kollárová  

 

Proti: 1 Marta Hromkovičová 

Zdržal sa: 1 Mgr. Branislav Baláž 

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

   

 

   Zástupca starostu navrhol schválenie úväzku starostu na plný pracovný úväzok.         

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

                                                                      

                         

      Uznesenie č. 469/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 - Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov 

OZ na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 
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                                    Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

určuje  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie : 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu 

obce Borský Svätý Jur takto: plný pracovný úväzok.  

                                                                                               

Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

 

  Zástupca starostu navrhol ponechať jeden volebný obvod.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

    Uznesenie č. 470/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 - Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov 

OZ na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

určuje  

v súlade s § 166 ods. 2 zák. SNR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 

2022 – 2026 jeden volebný obvod. 

                                                                                               

Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      
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Bod č. 5 – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh a stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 

Zástupca starostu požiadal účtovníčku obce Bc. Máriu Fačkovcovú o podanie správy 

k záverečnému účtu, ktorá informovala, že záverečný účet bol zaslaný poslancom s dostatočným 

časovým predstihom a bolo možné ho konzultovať, rozpísané sú príjmy a výdavky,  záverečný 

účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce, neboli obdržané žiadne pripomienky. Hlavná 

účtovníčka obce v krátkosti informovala o záverečnom účte, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.  

Zástupca starostu požiadal o slovo hlavného kontrolóra obce, ktorý v krátkosti oboznámil s jeho 

stanoviskom k záverečnému účtu a na záver zhrnul, že zistil viaceré nezrovnalosti, ktoré sú určené 

v predloženom stanovisku a odporúča OZ schváliť záverečný účet s výrokom, že záverečný účet 

sa schvaľuje s výhradami.  

K záverečnému účtu mal otázku poslanec Mgr. Jozef Baláž, či p. Fačkovcová reagovala na správu 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Účtovníčka obce p. Fačkovcová odpovedala, že 

nedostala vôbec správu od hlavného kontrolóra. Poslanec Mgr. J. Baláž reagoval, že daná  vec by 

sa mala prediskutovať hlavne medzi účtovníčkou obce a hlavným kontrolórom. Ďalej sa vyjadril, 

že v záverečnom účte sa vyskytujú matematické chyby. Hlavná účtovníčka opravila v záverečnom 

účte percentá. Mgr. J. Baláž navrhol založiť fond opráv, z ktorého by sa mohli čerpali financie, na 

začiatku roka 2022 bol stav rezervného fondu 171 000 €, a teraz je stav o 100 000 € vyšší, ako je  

to možné. Hlavná účtovníčka reagovala, že sa založil samostatný bankový účet, ktorý je vedený  

len pre financie rezervného fondu.  Hlavná účtovníčka odpovedala, že peniaze boli dovtedy vedené 

na samostatnom analytickom účte. K informácii hlavného kontrolóra sa účtovníčka vyjadrila, že 

boli porušené rozpočtové pravidlá pri projekte školy, nebolo iné východisko. Poslanec sa ďalej 

pýtal, či sme mali na konci roka 270 000 €. Hlavný kontrolór reagoval, že na rezervný fond idú 

peniaze raz ročne, z rezervného fondu sa môžu použiť financie len kapitálové výdavky, nie na 

bežné výdavky a účtovníčka doplnila, že peniaze je možné čerpať len na havarijné situácie, 

nemôžeme čerpať na bežné výdavky.  Riaditeľka školy Mgr. Olšovská informovala, že škola 

potrebuje peniaze na odvodnenie školy, v júli nebudú mať financie na výplaty, v apríli im hlavný 

kontrolór sľúbil 20 000 €, dostali len  7 000 €.  Hlavný kontrolór reagoval, že nevedel o odmenách, 

ktoré sa museli vyplatiť,  obec nedáva škole peniaze na mzdy. Riaditeľka školy sa vyjadrila, že 

obec dostala vy marci doplatené podielové dane, obec dala škole 12 000 € € , ale to je v rámci 

žiadaných  20 000 €, škola ešte nedostala 8 000 €, originálne kompetencie sú financie 

z podielových daní, čo hlavná účtovníčka vyvrátila, pre školu sa financuje podľa koeficientu, 

riaditeľka školy reagovala, že účtovníčka zavádza. Hlavná účtovníčka sa vyjadrila, že vždy 

poskytovala financie škole, čo bola povinnosť, prebehla konfrontácia medzi účtovníčkou 

a riaditeľkou školy.  Zástupca starostu navrhol osobné stretnutie obidvoch zainteresovaných strán. 

Riaditeľka školy spolu s poslancom Mgr. J. Balážom mali otázky, či dostanú 8 000 €, prenesené 

kompetencie nemôžu nahradiť originálne kompetencie, bola nahlásená havária v škole, to je 

mimoriadna havarijná situácia, potrebujú tieto financie, obec je zodpovedná za školu. Hlavný 

kontrolór reagoval, že treba pohľadať, kde by vedela účtovníčka nájsť financie, na opravy treba 

dať rozpis  a nech sa vyplatia financie do 31.8.2022. Riaditeľka školy žiadala, aby škola dostala 
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čím skôr peniaze, oprava kanalizácie školy v druhej časti budovy stáť 4 000 €. Hlavný  kontrolór 

reagoval, že musí byť mimoriadne zasadnutie OZ, predloženie zmeny rozpočtu. Poslanec Mgr. 

Jozef Baláž sa pýtal, či o uvedenom nerozhodujú poslanci , čo tak dať návrh, že obec v priebehu 

týždňa doplatí 8 000 € pre chod školy, a úlohou poslancov bude peniaze niekde nájsť, obec je 

zodpovedná za školu, žiada o vyplatenie 40% z podielových daní. 

Poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová sa pýtala, prečo sa uvedené neriešilo skôr, už to bolo 

spomínané minulé OZ. Hlavný kontrolór reagoval, že keď zástupca starostu zvolá poradu, nikto 

nemá čas, zmena rozpočtu bola vyvesená, neprišli žiadne pripomienky k zmene rozpočtu. 

Riaditeľka školy sa vyjadrila, že žiadala 20 000 €, odmeny sa dali z týchto peňazí , hovorila 

o havarijnom stave už v novembri 2021, hlavný kontrolór im sľúbil vyplatiť financie v apríli tohto 

roka, dostali 12 400 € z balíka 20 000 €. Hlavný kontrolór reagoval, nevedel vtedy, že budeme 

musieť nájsť v našom rozpočte 15 000 € na odmeny, pýtal sa účtovníčky, koľko financií je 

potrebných na chod obce. Hlavná účtovníčka odpovedala, že na chod obce potrebujeme 43 000 €.  

Poslankyňa Marta Hromkovičová navrhla, že po skončení zasadnutia zasadneme, pokiaľ sa nájdu 

financie, bude mimoriadne zasadnutie OZ, ak boli peniaze škole sľúbené, musia sa financie nájsť.  

Poslanec Peter Vlk avízoval, že už sa malo riešiť na stretnutí v škole po minulom zasadnutí, pýta 

sa, ako porada dopadla. Zástupca starostu upresnil,  že uvedené bolo riešené v marci, a riaditeľka 

školy doplnila, že sa dohodli na vyplatení sumy 20 000 €, z čoho dostali 12 000 €.    

Občan Ing. Blažek vstúpil do debaty, že uvedené vníma, ako materská spoločnosť útočí na dcérsku 

spoločnosť, že zle hospodári, materská spol. musí nájsť financie na chod dcérskej spoločnosti, je 

to systémová chyba, ktorú treba riešiť koncepčne, pýtal sa poslancov, či sú stotožnení s uvedenou 

situáciou. Zástupca starostu reagoval, že tento rok bol rozpočet čistý, s týmito vecami rátané 

nebolo, musia sa financie nájsť. Občan Ing. Blažek  sa opäť pýtal, čo sa urobilo pre to, aby sa 

uvedené koncepčne vyriešilo. Zástupca starostu reagoval,  že chceme veci riešiť, hlavný kontrolór 

sleduje účty, aby sme mali financie na chod obce, koncepcia sa nastaví, ale nedá sa to urobiť hneď, 

je riešenie, keď prídu obci podielové dane, suma by sa navýšila, aby sa vykrylo čo potrebujem 

a potom sa to zoptimalizuje. Občan Ing. Blažek sa opäť pýtal , čo sa koncepčne urobilo, ako je 

nastavená stratégia, vedenie má dve zložky,  poslancov OZ a zástupcu starostu, ktorý je vo funkcii 

rok a vo funkcii poslanca druhé volebné obdobie, akú má víziu do budúcna, čo bude pre to 

urobené. Hlavný kontrolór navrhol, keď prídu podielové dane,  navýšime  financie, aby škola 

peniaze dostala, zástupca starostu len teraz nastúpil do funkcie, každý deň niečo rieši a hasí, chodí 

na výsluchy, koncepcia sa pripravuje.  Zástupca starostu odpovedal, nejde všetko tak rýchlo, ako 

by sme chceli, chodí neustále na výsluchy na políciu,  podané trestné oznámenia na neho, 

poslancov , na kontrolóra,  výsluchy na Úrade pre verejné obstarávanie, chystanie podkladov, nie  

je možné činnosti riešiť kompletne, nie sú ešte všetky veci uzavreté, priebežne informuje 

poslancov, bola zaplatená pokuta za verejné obstarávanie hasičskej zbrojnice vo výške 400 €, ktorá 

bola ponížená z pôvodných 800 € na 400 €, keďže obec uznala pochybenia, ďalej prebieha 

kontrola vývozu odpadu firmou ND – A. Kratochvíl, kde hrozí pokuta 5% zo zákazky z dôvodu 

porušenia verejného obstarávania, ktoré sa nekonalo, uvedené bude riešiť správny orgán, taktiež 

boli krátené peniaze z dotácie Wifi pre Teba. Zástupca zároveň informoval, že má informáciu zo 

ZMOSU, že výnos dane sa bude krátiť o cca 80 € na občana, čo bude 127 000 €  na obec, a teraz 

nám nikto tie peniaze nedá, s týmto budeme ešte bojovať, nikdy sa nebránil rokovaniu s p. 

riaditeľkou. Riaditeľka školy sa vyjadrila, že tiež rieši rôzne problémy v škole, no podstatné je 

fungovanie školy a jej prevádzka, na čo potrebujú denne financie,  obec nedávala naviac peniaze 

na havarijné situácie, zastrešili si samy, nejde to z prenesených financií, ak nebudú financie, bude 
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sa musieť zredukovať na jednu triedu v MŠ,  preto žiadajú o financie. Zástupca starostu reagoval, 

že si sadneme a nájdeme riešenie.          

Predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu tvorí prílohu č.2 tejto 

zápisnice. 

 

 

Zástupca starostu sa pýtal, či má niekto pripomienky k Záverečnému účtu obce a k rozpočtovému 

hospodáreniu obce, nikto nemal pripomienky, tak pristúpil k návrhu uznesenia.  

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

      Uznesenie č. 471/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje   

                        Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

                                                                                               

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Branislav 

Baláž, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 Peter Vlk, Marta Hromkovičová, Mgr. Zuzana 

Obernauerová 

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

   

      Uznesenie č. 472/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje   

              
použitie prebytku v sume  37 969,67 EUR , 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%. 
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Zostatok finančných operácií v sume 14 424, 91 EUR navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného 

fondu. 

                                                                                             

 

 

 

  Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Branislav Baláž, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 Peter Vlk, Mgr. Zuzana Obernauerová, Mgr. Jozef 

Baláž 

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

      

     Uznesenie č. 473/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 – návrh a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie   

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

2021. 

                                                                                             
Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

Bod č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

Zástupca starostu poprosil hlavného kontrolóra obce, aby predstavil svoj plán kontrolnej 

činnosti. Hlavný kontrolór informoval, že plán bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, písomne sa k pripomienkam nikto nevyjadril, ak niekto má otázky, nech sa 

spýta. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
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Občan Ing. Blažek sa vyjadril, že ako občan je veľmi spokojný s prácou hlavného kontrolóra.  

Hlavný kontrolór informoval, že už písal poslancom, že nebude možné dávať viaceré kontroly,  a 

ale len jednu kontrolu, vždy sa niečo nové vynorí, časovo nie je možné stíhať. Zástupca starostu 

oznámil, že si váži prácu hlavného kontrolóra, vie, že je nespokojný, keď je v časovom sklze.  

 

 

 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

 

       Uznesenie č. 474/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

berie na vedomie    

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. 

                                                                                                
Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    nadpolovičná väčšina prítomných poslancov                                                                                      

 

 

 

 

Bod č. 7 – Pošta :  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Machata  

Zástupca starostu informoval, že obec obdržala žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov 

od rodiny Machatovej, uvedené bolo prerokované na pracovnej porade a teraz schválime zámer 

odkúpenia časti pozemku. Predmetná žiadosť tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

 

Zástupca starostu navrhol prijať uznesenie:  

  

  Uznesenie č. 475/2022 

                  z 36. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur  

                                                      zo dňa 28. 06. 2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7 – Pošta :  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Machata  
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Obecné zastupiteľstvo Obce Borský Svätý Jur 

schvaľuje    

zámer odpredaja časti pozemku :  

- parc. registra C-KN č.1026/1 v k. ú. Borský Svätý Jur  – ostatná plocha vo výmere 26975 m2 a to 

diel č.10 vo výmere 10 m2  za cenu 43,43 EUR/m2  , čo predstavuje celkovú sumu 434, 30 EUR, 

ďalej  diel č.11 vo výmere 8 m2 za cenu 43,43 EUR/m2, čo predstavuje celkovú sumu 347,44 EUR, 

celkom 18 m2  za cenu 781,74 EUR,   

a  

- parc. registra E-KN č.1019/1 v k. ú. Borský Svätý Jur - ostatná plocha vo výmere 4406 m2 a to 

diel č.9 vo výmere 27 m2 za cenu 40,09 EUR/m2 , čo predstavuje celkovú sumu 1 082,43 EUR, 

celková suma za všetky pozemky je 1 864,17 EUR.  

Všetky pozemky sú vo vlastníctve Obce Borský Svätý Jur, podľa geometrického plánu č.19/2019, 

vypracovaného Tomášom Holičom - GEOTime, úradne overeného Okresným úradom Senica, 

katastrálny odbor pod č. 401/2019 dňa 17.05.2019, žiadateľovi Jozefovi Machatovi a manželke 

Ružene Machatovej, bytom 908 79 Borský Svätý Jur č. 423. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle 

zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods.8, písm. e). Dôvod  hodný 

osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť tohto pozemku  žiadateľ využíva ako dvor, nachádza sa 

vo vnútri oplotenia jeho rodinného domu, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemkov nie je 

predpoklad, že by o dotknuté pozemky mal záujem iný záujemca a obec tieto pozemky nevyužíva 

a nebude využívať pre svoje potreby. Geometrický plán č.19/2019 je súčasťou predmetného 

uznesenia.      

 

Hlasovanie:    

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

Baláž, Mgr. Zuzana Obernauerová, Peter Vlk, Marta 

Hromkovičová, Mgr. Ľubica Uhrová , Bc. Iveta 

Kollárová  

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Dušan Hudec  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :    3/5 väčšina všetkých poslancov                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Bod č.12 - Rôzne  

Zástupca starostu otvoril bod Rôzne. O slovo sa prihlásil občan p. Čermák.  

 

Občan p. Čermák 
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• na zasadnutí OZ v marci tohto roka sa schválilo, že obec poskytne pozemok pre  Domov 

sociálnych služieb, v akom stave je uvedené, nakoľko občanom  sa nepáči, aby po obci 

behalo 12 alkoholikov, 

• zástupca starostu odpovedal, že zatiaľ sa schválilo len uznesenie, ďalšie rokovanie 

neprebehlo, rokovanie by mala začať DSS, bol predložený návrh zámeru, konkrétny 

pozemok nebol schválený, ešte nemáme informácie, aký rozsah má mať pozemok, schválil 

sa len zámer, nemáme vedomosť o alkoholikoch, 

• poslankyňa Marta Hromkovičová reagovala, že v kultúrnom dome sa konali stretnutia, p.  

Lopatníková predstavila zámer viackrát na zasadnutiach OZ, bola ochotná zodpovedať 

všetky otázky, boli tu aj z VÚC Trnava,  ak chce občan vedieť, čo je projekt, 

deinštitucionalizácie, treba si to s poslancami vopred prejednať a nie šíriť dezinformácie  

• občan informoval, že bol oslovený ľuďmi, aby to celé spísal, zistil, čo by to boli za ľudia,   

aké silné lieky berú. K uvedenému sa vyjadrila poslankyňa M. Hromkovičová, že treba sa 

najprv vopred konkrétne informovať, spýtať sa kompetentných, ktorí  boli na stretnutiach,  

• poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová informovala, že na zasadnutí OZ bola riaditeľka  

p. Lopatníková z DSS Moravský Sv. Ján, ktorá je najviac kompetentná, aby informovala, 

či takí klienti tam vôbec sú, a aké lieky berú, je lekárske tajomstvo, preto poslankyňa 

vyzýva občanov, aby sa prišli spýtať na zasadnutie OZ, kto bude obývať takéto zariadenie 

je na posúdení odborníkov, uznesenie bola dohoda na možnej budúcej spolupráce, 

• zástupca starostu reagoval, ak by mal p. Čermák záujem o bližšie informácie, vieme 

zariadiť stretnutie, v obci Moravský Sv. Ján nemajú problém s takýmito občanmi, 

pohybujú sa po obci, aj u nás sa pohybujú po obci, nezaznamenali sme žiadny problém 

s nimi,  

• občan p. Čermák sa vyjadril, že je tu predpoklad, že VÚC Trnava sa zbaví zodpovednosti 

a všetko prejde na obce, obec bude mať na starosti celé zariadenie, obce bude znášať všetky 

náklady, 

• poslankyňa M. Hromkovičová vyzýva, aby do budúcna akékoľvek nejasností boli riešené 

u kompetentných,  

• zástupca starostu reagoval, z dostupných zdrojov na internete je možné zistiť, že tento 

projekt funguje v zahraničí už veľa rokov, 

• občan reagovala, že v DSS sú klienti chlapi, ktorí údajne nezvládajú svoju situáciu a sú 

priväzovaní, kto sa bude o nich starať, môže byť z toho problémy, hodia to na krk obci 

a VUC nebudú zaujímať problémy obce,  

• do debaty vstúpil občan p. M. Macejka, že v našej republike nemáme istotu nikde, sú 

obavy, čo bude. Poslankyňa M. Hromkovičová reagovala, prečo neprišli občania na 

zasadnutie OZ, kde p. Lopatníková predstavila projekt a bola ochotná zodpovedať otázky, 

• občan p. M. Macejka reagoval, že v tom nevidí zlý úmysel p. Čermáka, len by chcel 

niečomu predísť, štát sa bude zbavovať kompetencií a bude to hádzať na obce,   

• poslankyňa Mgr. Zuzana Obernauerová informovala, že sú súkromné sektory, ktoré sa 

tomuto venujú a zastrešujú predmetné projekty,   

• zástupca starostu doplnil, že klienti DSS by mohli pomôcť obci napr. v kosení príp.  iné 

rôzne práce, starajú sa o veľký park v Moravskom Sv. Jáne a my sme schválili len zámer, 

aby sme získali viacej informácií,    

• občan Ing. Blažek vstúpil do debaty, takéto zariadenia už robil, a vie ako to prebieha, 

v zahraničí to funguje perfektne, striktne sa posudzuje, kto môže byť umiestnený do 
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zariadenia, prebieha pravidelná kontrola týchto ľudí, obec by mala mať možnosť nejakým 

spôsobom spolurozhodovať,   

• poslankyňa Mgr. Z. Obernauerová reagovala, že sme ochotní odkomunikovať daný 

projekt, keď k nemu príde a vyvolať stretnutie na predstavenie projektu,  

• zástupca starostu doplnil, že tu boli zástupcovia z VÚC Trnava, vysvetlili, ako to funguje 

v zahraničí, idú podľa vzoru, kde je to už zabehnuté a funguje to. 

 

Zástupca starostu informoval:  

1. Okresný súd Senica v spore žalobcu obce BSJ v právnom zastúpení Linden Law s. r. o. 

proti žalovanému Lukášovi Záhalkovi vo veci vypratania bytu rozhodol, že žalovaný je 

povinný uhradiť náhradu trov konania vo výške 513 € a 113,39 do rúk žalobcu,  

2. Dňa 14. 06. 2022 bolo na obec doručené z Generálnej prokuratúry SR upovedomenie 

o spôsobe vybavenia podnetu k zaslanému podnetu na preskúmanie postupu Krajskej 

prokuratúry v Trnave vo veci späťvzatí upozornenia Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. 

Pd 122/21/2205-11 zo dňa 01.12.2021. Vzhľadom na vyššie uvedené prokurátor GP 

považuje aktuálny stav, kedy obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Juraja Smolára za 

zástupcu starostu obce, za v súlade so zákonom a z tohto dôvodu nezistil dôvod na 

ingerenciu Generálnej prokuratúry SR v rámci jej netrestnej pôsobnosti v danej veci.    

generálny prokurátor napísal, že sa nestotožňuje s Krajskou prokuratúrou Trnava a zastáva 

názor, že predmetný protest prokurátora nepovažuje v danej veci za dôvodný,  potvrdil 

správny postup obce a OZ, upovedomenie je zverejnený na webovej stránke obce,   

3. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Romanom Rothom ohľadom jeho stavebného zámeru 

„Ekologická farma pre súkromné účely“.  

4. Bolo vykonané pracovné stretnutie s lesným hospodárom Ing. Jurajom Galbavým 

a pracovníkmi Okresného úradu v Senici – Pozemky a lesy a to riaditeľom Ing. Pavlom 

Hrnčiarom a Ing. Barborou Malárovou, ohľadom posúdenia žiadosti na finančnú podporu 

pre obecné  lesy. Okresný úrad v Senici – Pozemky a lesy následne po splnení podmienok 

odporučil žiadosť o podporu, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), 

Bratislava. Následne bola žiadosť o podporu osobne doručená na podateľňu PPA. 

V súčasnej dobe je žiadosť v procese posudzovania na PPA.       

5. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Luciou Mackovičovou, konateľkou spoločnosti 

SOLUBET, s. r. o., ohľadom dodatku č. 8 poistnej zmluve Biznis Plus – poistenie majetku 

a zodpovednosti za škodu č. PZ8093013162 od poisťovne ČSOB poisťovňa, a. s.,  

6. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Ľubomírom Plankom zo spoločného stavebného 

úradu v Senici, ohľadom zahájenia stavby rodinného domu Martinom Kovárom 

s manželkou a vykonanie Štátneho stavebného dohľadu posúdenia nepovolenej stavby 

prístrešku na pozemku stavebníka Petra Opalka.  

7. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Františkom Hanuliakom na Úrade verejného 

obstarávania v Bratislave, ohľadom osobného prerokovania Protokolu o výsledku kontroly 

dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 6531, 7160-6000/2021-OD/9 zo 16. 5. 

2022 vo veci kontroly postupu verejného obstarávateľa Obec Borský Svätý Jur, Borský 

Svätý Jur 690, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 00309401 po uzavretí zmluvy, výsledkom 

ktorého bolo uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb z 29. 6. 2009 so spoločnosťou ND - 

A. Kratochvíl s. r. o., Borský Svätý Jur 820, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 44 745 991. 

8. Bolo vykonané 1. pracovné stretnutia s zástupcami spoločenstva Urbár, kuria a inškripcia.  
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9. Bolo vykonané pracovné stretnutie s p. Čermákom z OZ Hliník BSJ, ohľadom II. Fázy 

spevnenia brehov jazierka Hliník a čistenia okolia jazierka „JAMA“.  

10. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Rudolfom Otrísalom, ohľadom doplnenia 

dokumentácie na zabezpečenie obrany štátu a ohľadom evidencie občanov Ukrajiny 

v systéme EPSIS.   

11. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Zoltánom KRALINOM, stavbyvedúci tímu 

výstavby Telekom sietí Západ, ohľadom reklamácie prác vykonaných na obecnej 

infraštruktúre po rozkopávke pre optický kábel.  

12. Bolo vykonané pracovné stretnutie s Ing. Janou Pittelovou, obchodnou zástupkyňou spol. 

CITRON – inteligentná energia za účelom vykonania bezplatnej analýzy energetických dát 

obce v oblasti dodávka a distribúcia elektriny. 

13. Na parkovisku pred KD bol dnes nainštalovaný ZBox od spol. Packeta Slovakia, s. r. o.. 

ZBox má 40 rôznych veľkostí priehradiek na doručované aj prijímanie zásielok. Obchodný 

zástupca Patrik Mihálik uviedol, že ZBox bude plne funkčný od pondelka dňa 04. 07. 2022.  

 

Poslankyňa Marta Hromkovičová 

• pýtala sa na hasičskú zbrojnicu, či sa ozval p. Pašek, kedy dodá alarm 

• zástupca starostu odpovedal, že p. Pašek mu nedvíha telefón, poprosil o vybavenie 

pracovníčku M. Sýkorovú, s ktorou zatiaľ komunikuje 

• poslankyňa doplnila, že sú ešte nedoriešené závady, nedorobky 

• zástupca starostu reagoval, že komunikuje o závadách so stavebným dozorom, uznal 

závady, stavebník musí doložiť dokumentáciu k odpadom ku kolaudácii a dodanie alarmu, 

rieši to už viacero obcí, majú s nimi problém, ak sa uvedené nedorieši, obce sa spoja a bude 

sa riešiť iným spôsobom 

• poslankyňa informovala, že alarm sa rieši už vyše pol roka, p. Pašek hovoril, že je opravený 

a dodnes nebol dodaný 

• zástupca starostu informoval, že pokiaľ sa nevyrieši, budeme riešiť trestno - právnym 

spôsobom, aj v iných obciach majú tieto problémy, obce sa spoja a podajú žalobu na 

stavebníka, stavebník je povinný odstrániť závady a záruka plynie, firma má rozrobených 

viacero zákaziek vo viacerých obciach, všade niečo chýba        

Občan p. Macejka 

• pýtal sa, v akom štádiu je územný plán 

• poslankyňa Mgr. Z. Obernauerová odpovedala, že je na pripomienkovaní na životnom 

prostredí  

• občan sa pýtal na časové rozpätie, na čo zástupca starostu odpovedal, že je tam 30 inštitúcií, 

ktoré sa majú vyjadriť, majú lehotu na vyjadrenie 30 – 60 dní, koniec júla by mala byť 

hraničná lehota na vyjadrenie,  

• občan p. Čermák  sa pýtal, či je možné nahliadnutie do územného plánu, či je zverejnený, 

bola určení lehota na nahliadnutie. Zástupca starostu odpovedal, že je možné nahliadnuť 

do dokumentu na Okresnom úrade v Senici, na odbore životného prostredia   

 

Občan p. Čermák 

• dostal podnet od občana, že na mostíku pri fontáne chýbajú laty, treba to opraviť  

• zástupca starostu reagoval, že to riešil s pracovníkmi, opraví sa  
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• poslankyňa M. Hromkovičová mala otázku, ako to je s funkčnosťou fontány, kvôli 

finančným prostriedkom fontánu zastavila 

• zástupca starostu odpovedal, náklady sa znížili o 2/3, je tam technológia, aby sa 

nezhodnocovala fontána 

• poslankyňa pripomienkovala, že firma dávala minulý rok kvalitný náter a už je zničený , 

treba zvážiť využitie fontány, nakoľko sa tam hromadia odpadky 

• zástupca starostu reagoval, že oslovíme firmu a preverí náter, môžeme následne prejednať 

na porade        

Predmetná zápisnica nie je doslovným prepisom rokovania OZ.  

 

Zástupca starostu obce Mgr. Juraj Smolár poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 20:15 hod      

 

Zapísala: Martina Sýkorová    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                                    Mgr. Juraj Smolár   

                                     zástupca starostu obce  

 

Mgr. Branislav Baláž                                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Mgr. Zuzana Obernauerová                 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
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PRÍLOHY 



Prezeninri listina
zo zasadnutia Obecn6ho zastupitel'stva v Borskom Sviitom Jure

konan6ho 28. jrina 2022 o 18:00 hod. v kultrirnom dome

kMgr. Juraj Smol6r - zhsbtpca starostu obce

Mgr. Branislav Bal5Z

Mgr. Jozef Bal6L

Marta Hromkovidov6

Du5an Hudec

Mgr. Zuzana Obernauerov6

Mgr. IJubica Uhrov6

Peter Vlk

Bc. Iveta KollSrov6

Mgr. Rastislav Droppa - hlavny kontrol6r obce

Martina SykorovS - zapisovatel'ka

Meno a priezvisko Podpis

Hostia:

Meno a priezviskoMeno a priezvisko Podpis

urtrct*. ra .il s a          --
I4rt ,hhn?k l(t^a      .t

Ynrlnt fuu ffow    t
t rp.*rlqy. rlJL.; ..         {c
l.r,rtt m vt. lla,v +
dl-AulI?,\ortry' im/fl +qnult Jtr&l:



Zixereiny riiet
obce Borsky Sviity Jur

a rozpodtov6 hospod6renie
za rok202l

Ncivrlt Zdvereindlto rtitu obce: - vyveseny na riradnej tabuli obce dfia: 07.06.2022

- zverejneny na webovom sidle obce df,a: 01.06.2022

Lehota nu predloi,enie pripomienok k ndvrltu zdvereindlto rt&u: do 17.06.2022 (vrfttane)

Doruiend pripomienky (podet): 0

Vyltodnotenie pripomienok k ndvrltu zdvereindlto riitu uskutoinend d:ira -

Vyltodnotenie pripomienok k ndvrltu zdvereindlto liitu doruiend poskrncom dira -

Zdvereiny rtiet scltvtileny Obecnym zastupitel'stvom v Borskom Sviitorn Jure dfla

28.06.2022, Uznesenim dislo d. 47112022 a (,. 47212022.

Zdvereiny rtiet vyveseni,na riradnej tabuli obce Borsk;f SvAty Jur dfla: 4.1.2022

Zdvereiny rtiet zverejneny na webovom sidle obce Borsky Sviity .Iur df,a: 4.7.2022

Zdvereinj, rtiet zveseny ziradnej tabule obce Borsky Svatf Jur dria:

Zciverein! rtiet nadobfida rtiinnost' diiom 18.07.2022



Zixere(nf riiet obce
a rozpodtov6 hospodrlrenie za rok202l

OBSAH:

l. Rozpodet obce na rok202l

2. Rozbor plnenia prijmov zarok202l

3. Rozbor derpania vydavkov zarok202l

4. Prebytok/schodok rozpodtov6ho hospod6reniazarck202l

5. Tvorba a pouZitie prostriedkov pef,aZnych fondov (rezervn6ho fondu) a soci6lneho fondu

6. Bilancia aktiv a pasiv k 31.12.2021

7 . Prehl'ad o stave a vlfvoji dlhu k 31.\2.2021

8. Hospod6renie prispevkovych organizircii

9. Prehl'ad o poskytnutlfch dot6ci6ch pr6vnickym osob6m afyzickym osob6m - podnikatel'om
podl'a $ 7 ods. 4 zdkona d.58312004 Z.z.

1 0. Finandnd usporiadani e fi nand ny ch v zt' ahov vodi :

a) zriadenym a zaloLenym pr6vnickym osob6m
b) St6tnemu rozpodtu
c) St6tnym fondom
d) rozpodtom inych obci

1 1. N6vrh uznesenia



Ziveredny fdet obce
a rozpoitov6 hospodrirenie za rok2021

1. Rozpoiet obce na rok 2021 .

Obec zostavila rozpodet podl'a ustanovenia $ 10 odsek 7) zdkona (,.58312004 Z.z. o rozpodtovych
pravidl6ch tizemnej samospr6vy a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskor5ich
predpisov, Rozpodet obce na rok 2020 bol zostaveny ako prebytkovy, Belny rozpodet bol
zostaveny ako prebytkovy a kapit6lovy rozpodet ako schodkovy.

I-Iospod6renie obce sa riadilo podfa schv6len6ho rozpodtu narok2021
Rozpodet obce bol schv6leny obecny zastupitefstvom dia 14.12.2020 uznesenim d.27812020
Zmeny rozpodtu:

Rozpodet bol zmenen;i trikr6t:
- prv6 zmena schv6len6 dria 14.6. 2021tznesenim d.32812021
- druh6 zmetTaschv6len6 dna23.8.2021 uznesenim (,. 34412021
- tretia zmenaschv6len6 dna2.12.2021 uznesenim (,.39]112021

Rozpoiet obce k 31.12.2021

Schvrileny
rozpoiet

Schv6lenf
rozpodet

po poslednej
zmene

Priimv celkom I 565 715.00 | 963 760.10
ztoho:
BeLne priimv r 244 515,00 1 435 086,89
Kapit6lov6 priimy 200 000,00 357 634,00
Finandnd prfimy 80 000,00 r35 s39.2r
Priimy RO s pr6vnou subiektivitou 41 200"00 35 500.00
Finandnd pnjmy RO s prdvnou
subiektivitou

0,00 0,00

Yydavky celkom I 387 120,00 1 840 155,44
z toho :

BeZne vfdavky 600 640,00 673 334.44

Kapit6lov6 vlfdavky
192 000,00

404 96t,00

F nandn6 vfdavky 34 000.00 34 000,00
F nandn6vfdavky RO 0.00 0,00

Vfdavkv RO s pr6vnou subiektivitou 536 820,00 720 226,00
Kapit6lovd vlfdavky RO s pr6vnou
subiektivitou

23 660,00 7 634,00

Rozpodet obce 178 595.00 123 604,66



2. Rozbor plnenia prijmov za rok202l

Upraveny rozpoiet
na rok 2021

Skutoinos t' k 31.12.2021 7o plnenia

1 963 760.10 | 731094,94 88,1 5

Zrozpo(tovanych celkovlfch prijmov 1963760,10 EUR bol skutodnlf prijem k31.122021
v sume 1731094,94EUR, do predstavuje 95,76 % plnenie.

1. BeZn6 prijmy

Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutoinos t' k 31.12.2021 7o plnenia

1 43s 086.89 I 488 66t"23 t03"73

Zrozpodtovanych beZnych prijmov 1 435 086,89 EUR bol skutodny prijem k31.12.2021 v sume
I 488 661,23 EUR, do predstavuie 103,73 plnenie.

a) dailovd prijmy

Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutoinos t k 31.12.2021 7o plnenia

679 970.00 774 878,02 105,12

Vynos danez prijmov pouk6zany rizemnej samosprive
Z predpokladanej finandnej diastky v sume 541720,00 EUR z vynosu dane zprijmov boli
k31.12.2021 pouk6zan6 finandn6 prostriedky ,o SR v sume 555 258,80 EUR, do predstavuje
plnenie na 102j0 Yo.

Dailz nehnutel'nosti
Zrozpodtovan;ich 76 150,00 EUR bol skutodny prijem k31.12.2021 v sume 89 994,80 EUR, do
je 118,18 % plnenie. Prijmy dane zpozemkov boli v sume 46 571,08 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 43 263,44 EUR a dane zbytov boli v sume. 160,28 EUR. K31.12.2021 obec eviduje
pohliad6vky na dani z nehnutel'nosti v sume 4 830,87 EUR.

Dailzapsa- 1864,19
Dafrza uZivanie verejn6ho priestranstva - 593,00
Poplatok za komunilny odpad a drobny stavebny odpad - 67 107,53

b) nedailov6 prijmy:

Upravenf rozpoiet
na rok202l Skuto dn os t' k 31.12.2021 7o plnenia

724 334,93 t43 061,23 115.06

Prijmy z podnikania a z vlastnictva majetku
Zrozpodtovanych 124 334,93 EUR bol skutodnf prijem k31.12.2021 v sume 143 061,23 EUR,
do je 1 15 06 % plnenie. Je to prijem z pren6jmu budov a pozemkov.



Administrativne poplatlry a in6 poplatky a platby
Administratfvne poplatky - spr6vne poplatky, tiroky, dividendy , vratky, poplatky zpredajadreva:
Z rozpodtovanych 26 334,93 EUR bol skutodnf prijem k31.12.2021 v sume 38 628,28 EUR, do
je 146,30 % plneriie.

a) in6 nedailov6 prijmy:

Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutoinos t k 31.12.2021 7o plnenia

630 781,96 630 781.98 100.00

Prijat6 granfy a transfery
Z rozpodtovanych grantov a transferov 630 781,96 EUR bol skutodnlf prijem vo vy5ke 630 781,98
EUR, do predstavuje 100,00 Yo plnenie.

Poskvtovatel' dotdcie Suma v EUR Uiel
Okresnf rirad Senica 2 474.20 matrika
Okresn,f rirad Trnava 4s6 98s.63 Skolstvo - normativne
Okresnf rirad Trnava 4 237.00 vzdelixacie poukazy

Okresnf frad Senica 57q )) Hl6senie pobytu
UPSV a R 17 419,20 stravnd
Okresnf irrad Senica 1 60,1 3 Zivotne prostredie

Okresnf frad Trnava 2 399.00 dopravn6
Okresnf tirad Trnava 298.99 CO
Okresnf irrad Sen ca 2 9r9"00 MS na vfchovu a vzdel6vanie
Okresnf rirad Sen ca 70.59 Cestn6 komunik6cie
Okresnf irrad Trnava 2 000,00 Skolsk6 ied6lei
Okresnf rirad Sen ca 33,20 Skolskd potreby

Okresnf rirad Sen ca 26,00 Register adries

Okresnf rirad Sen ca 3 071,00 udebnice
Okresnf frad Trnava 900.00 Corona ZS
Okresnf trad Trnava 61 000.00 telocvidila
Okresnf frad Trnava 50 140.00 CORONA
Min sterstvo vnritra 3 000.00 poLiarna ochrana
Min sterstvo financii 4 401.00 Sditanie obyvatefov
Okresnf frad Trnava 2 095,00 5pecifik6
Okresnf trad Trnava 13 628"00 ZS odmeny

Granty a transfery boli ridelovo uden6 a boli pouZite v srilade s ich ridelom.

2. Kapitdlov6 prijmy:

Upravenf rozpoiet
na rok 2021

Skutoln os t' k 31.12.2021 %o plnenia

357 634,00 r51 s29.91 44,05



Zrozpodtovanych kapitdlovych prijmov 357 634,00 EUR bol skutodn;f prijem k31.12.2021
v sume 157 529,91EUR, do predstavuje 44,05 % plnenie.

Prijem z predaja pozemkov
Zrozpodtovanych 200 000,00 EUR bol skutodny prijem k31.12.2021 vsume 0,00 EUR, do
predstavuje 0,00 oA plnenie.

Kapit6lovlii transfer na Projekt - zlep5enie technick6ho vybavenia udebni, transfer na zaktpenie
konvektomatu pre ZS, WIPI pre Teba

Zrozpodtovanyich 357 634,00 EUR bol skutodny prijem k31.12.2021 v sume 157 529,91 EUR,
do predstav$e 44,05%o plnenie.
- konvektomat :3 000,00 Eur
- projekt Skola : 745 365,27 Eur
- WIFI pre Teba: 9 164,70 Ew

3. 3.Prijmov6 finanin6 operdcie:

Upraveny rozpodet
na rok 2021

Skutoinost k 31.12.2021 7o plnenia

t35 539"21 54 375,21 40.t2

Z rozpodtovanych finandnych prijmov 135 539,21 EUR bol skutodny prijem k 31.12.2021v sume
54 375,21 EUR, do predstavuje 40,\2 %o plnenie.

V roku 2021 boli pouZitd nevyderpand prostriedky zo SR ,r. 2020 v sume 54 375,21 ( beZn6

vlfdavky ZS s MS vo vy5ke 14 312,57 Eur, stravn6 pre deti vo vySke 7 399,82 Eur, finandn6
prostriedky na hasidskt zbrojnicu v surre 11263,99 Eur, finandn6 prostriedky z FO vo vySke
11 120,53 Eur, nevyderpan6 vlastn6 prostriedky ZS s MS 3 303,30 Eur, Eur a prijatd finandnd
zihezpeky 6 975,00 Eur.)

4. 4. Prijmy rozpodtovych organizilcii s prdvnou subjektivitou :

BeLne pr
Upraveny rozpoiet

na rok 2021
Skutoinos t' k 31.12.2021 %o plnenia

3s 500.00 30 498,59 100,00

Zrozpodtovanych beZnych priimov 35 500,00 EUR bol skutodnlf prijem k31.12.2021 vsume
30 498,59 EUR, do predstavuje 100 %o plnenie. Ide o poplatky od rodidov vo vySke 4 095,00 Eur,

prijem za stravne vo vy5ke 14 894,51 EUR, vratky za energie z minuldho roka vo vli Ske 2 560,00

Eur,reZia 8 949,08 Eur.

BeLnE prijmy rozpodtovych organizf cii s prfvnou subjektivitou z toho:
Z6kladn6 Skola s materskou Skolou 30 498,59 EUR



Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutodnos t' k 31.12.2021 %o plnenia

0.00 0.00 0,00

Kapitflov6 prijmy

Kapitilov6 prijmy rozpoitovfch organizfcii s prfvnou subjektivitou z toho:
Zhkladn|Skola s materskou Skolou 0,00 EUR

5. 5. Prijmov6 finanin6 operfcie:

3. 3. Rozbor derpania vydavkoy za rok202l

Upravenf rozpoiet
narok202l Skutoinos t' k 31,12,2021 7o ierpania

1 840 t55,44 I 570 094,52
85,33

Zrozpodtovanych 
""lksvych 

vydavkov 1 840 155,44 EUR bolo skutodne derpand k31.12.2021
v sume 1 570 094,52 EUR, do predstavuje 85,32 oZ derpanie.

1) BeZn6 vydavky

Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutoinost k 31.12.2021 o/o Eerpania

673 334.44 612 656,21 90,98

Zrozpodtovanych beLnych vlfdavkov 673 334,44 EUR bolo skutodne derpan6 k31.12.2021
v sume 612 656,21EUR, do predstavuje 90,98 o/o terpante.

Funkinf klasifikfcia Roznoiet Skutoinost' %o plnenia
V;ikonn6 a zhkonodarn6 org6ny 26t 028,7t 243 646,68 93,34

Finandn6 a rozpodtove zdleZitosti 3 700,00 2 908,42 78,61

Transakcie verein6ho dlhu 9 000"00 8 358.70 92.87

Ochrana pred poZiarmi t7 620.00 9 459.32 s3.69
Cestovnf doorava 2 500,00 2 398,s6 95,94

Rekreadn6 sluZby 3 000,00 1755.47 57 ^42

Upravenf rozpoiet
na rok 2021

Skutoinosf k 31.12.2021 7o plnenia

0,00 30,00 0,00



Nakladanie s odpadom 72 000"00 68 630.99 q5 ??

Rozvoi obci 137 130,00 132 96r,81 96.96
Verein6 osvetlenie 18 800.00 t9 546,20 103.97
Bfvanie a obdianska wbavenost' 25 980.00 32 870,39 126.52
Ochrana, podpora a rozvoj
ver.zdtavta

44 435,73 44 435,93 100,00

Zdr av otnictvo inde nekl asifi kovan6 7 900.00 6 364.29 80.s6
Rekreadn6 a Sportov6 sluZby 14 0s0.00 8 s84.64 61.10
Kulttirne sluZby 18 200,00 I 692.17 9,30
Vysielacie a vydavatefsk6 sluZbv 1 800,00 874,8I 48,60
N6boZensk6 sluZby a in6
spolodenskd sluZbv

3 130,00 1581,82 50,54

Prim6rne vzdel|vanie s beZnou
starostlivost'ou

13 800,00 13 660,00 98,98

Rodina a deti 2 660,00 r 992.00 74,88
Staroba 4 500,00 860,00 19,11

Soci6lna pomoc obdanom 12 100,00 10 074,01 83,26
Snolu 673 334.44 612 656,21 90.98

ierpanie jednotlivych rozpodtovych poloZiek beZndho rozpodtu je prilohou Zdveredneho ridtu.

Medzi vyznamn6 poloZky beZn6ho rozpoitu patri:
Mzdy, platy, sluZobn6 prijmy a ostatn6 osobn6 vyrovnania
Zrozpodtovanych 217 865,00 EURbolo skutodn6 derpanie k31.12.2021 v sume 194 991,55 EUR,
do je 89,50 o/o derpanie. Patria sem mzdovd prostriedky pracovnikov OcU, matriky, pracovnikov
verej nej zelene, pracovnidky opatrovatelskej sluZby
Poistn6 a prispevok do poist'ovni
Zrozpodtovanych 65 630,00 EUR bolo skutodne derpand k31.12.2021 v sume 69 688,49 EUR,
do je 106,18 % derpanie.
Tovary a sluZby
Z rozpodtovanych 324 406,30 EUR bolo skutodne derpand k 31.12.2021 v sume 298 638,23 EUR,
do je 92,06 o/o derpanie. Ide o prevddzkov6 vydavky v5etklfch stredisk OcU, ako s[r cestovn6
n6hrady, energie, materi6l, dopravnd, rutinnS a Standardnd idrLba, poistenie a ostatnd tovary
a sluZby, odmeny vyplatend na zftklade dohody o vykonani prtrce a odmeny poslancom
BeLnE transfery
Zrozpodtovanych 56 433,14 EUR bolo skutodne derpand k31.\2.2021 v sume 40 979,24 EUR,
do predstavtje 72,62 %o derpanie.
Splfcanie rirokov a ostatn6 platby srivisiace s fvermi, p6Ziikami a nfvratnymi finaninymi
vypomocami
Zrozpodtovanych 9 000,00EUR bolo skutodne vyderpan6 k31.12.2021 sume 8 358,70 EUR, do

predstavuje 92,87 o/o derpame.

2) Kapitrllov6 vydavky :

Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutoinos t' k 31.12.2021 7o derpania

404 96t.00 213 958,62 52,83



Z rozpodtovanych kapit6lovlf ch vylidavkov 404 961,00EUR bolo skutodne derpane k 31.12.20121
213 958,62 EUR, do predstavuje 84,95 % derpanie.

Funkinrl klasifikr{cia rozpodet skutoinost' 7o plnenia
vydavky verejnej spr6vy - parkovy
traktor /kosadka

5 500,00 4 319,10 78,53

vlfdavky verejnej spr6vy - projekt
atletick6 dr6ha

65 000,00 890,00 7,37

qidavky verejnej sprdvy - n6kup
pozemkov

4 500,00 0,00 0,00

vydavky verejnej spr6vy - izemny
pl6n

11 500,00 0,00 0,00

Sportovd sluZbv - detsk6 ihrisko 5 s00"00 4 692"00 85.31

Ochrana pred poZiarmi - 50 188.00 50 187.96 99,99
Skolstvo - proiekt udebni 162 773,00 153 869,56 94,53

Cestri doprava -cesta v IBV 100 000.00 0.00 0.00

spolu 404 961,00 213 958,62 52,83

ierpanie jednotlivlfch rozpodtovlfch poloZiek kapit6lov6ho rozpodtu je prilohou Zdveredneho
irdtu.

Medzi vfznamnf poloZky kapitilov6ho rozpoitu patri:
a) Projekt Zlep5enie technick6ho vybavenia uiebni - 153 869,56
b) ochrana pred poZiarmi - rekon5trukcia hasiiskej zbrojnice - 50 187,96

3) Vydavkov6 finanin6 opericie :

Upraveny rozpoiet
na rok202l Skutoinost k 31.12.2021 "h (,erpania

34 000"00 39 950,30 117.s0

Z rozpodtovanych 34 000,00 EUR na spl6canie istiny zpr4atych fverov bolo skutodnd derpanie
k31.12.2021 v sume 32 975,30, do predstavuje 96,98 Yo,6 975,00 Eur tvoril prijem na finandnir
ztrbezpeku

4) Vfdavky rozpoitoqfch organizfcii s prfvnou subjektivitou

B,eLnE da
Upraveny rozpoiet

na rok202l Skutoinos t' k 31.12.2021 7o ierpania

720 226.00 694 577,01 96.44



Zrozpodtovanych beLnych vydavkov 120226,00 EUR bolo skutodne derpand k31.12.2021
v sume 694 571,01EUR, do predstavuje 96,44 % derpanie.

Medzi vyznamnf poloZky beZn6ho rozpoitu patri:
Mzdy, platy, sluZobnd prijmy a ostatn6 osobn6 vyrovnania
a origin6lnych kompetencii.
Poistn6 a prispevok do poist'ovni
Z rozpodtovanych 146 615,00 EUR bolo skutodne derpand k 31.12.2021 v sume 146 613,57 EUR,
do je 100,00 o% derpanie.
Tovary a sluZby
Z rozpodtovanych 143 488,00 EUR bolo skutodnd derpanie k31.12.2021 v sume 10274,98 EUR,
do je 100,00 o% derpanie. Ide o prev6dzkovd qfdavky prenesenych aj origin6lnych kornpetencii,
ako sri cestovn6 ndhrady, energie, materidl, dopravnd, rutinn6 a Standardnd udrLba, poistenie
a ostatn6 tovary a sluZby, odmeny vyplatend na ztrklade dohody o vykonani pr6ce.

Bein6 transfery
Zrozpo(tovanych 2 813,00 EUR bolo skutodne derpan6 k31.12.2021 v sume 2879,65 EUR, do

predstavuje 102,37 oh terpanie.

ierpanie jednotlivych rozpodtovych poloZiek beZndho rozpodtu je prilohou Zdveredneho irdtu.

BeZn6 vydavky rozpoitovych organizr{cii s prfvnou subjektivitou z toho :

Zakladna Skola s materskou Skolou 694 577,01EUP*

Kapitr{lov6 vydavky

Upravenf rozpodet
na rok202l Skutoinos t k 31.12.2021 %o ierpania

7 634,00 7 633,44 100.00

Kapit6lov6 vydavky boli pouZitena zakipenie konvektomatu .

4. P rebytok/sch odok rozpoitov6ho hospod 6 r enia za r ok 2021

Hospodrlrenie obce
Skutoinos t' k 31.L2.2021 v EUR

3eZnd prijmy spolu 1 519 159,82

r toho : beZn6 prijmy obce | 488 66t,23

beZnd prijmy RO 30 498,59

3eZne vydavky spolu 1307 233,22

z toho : beZnd vjdavky obce 612 656,21



beZnd vidavky RO 694 517,01

Beini,rozpotet 211926,64
(apitrilove prijmy spolu 157 529,91
r toho : kapitdlovd prijrny obce 157 529,91

kapitdlov6 prijrry RO 0,00
(apit6lovd vlidavky spolu 221592,06
r toho : kapitdlovd vydavky obce 2t3 958,62

kapit6lovd vlidavky RO 7 633,44

Kapittilovjt rozpoiet - 64 062,15
orebytok/schodok beindho o kapittilovdho rozpoitu 147 864,45
jffiienie z prebytku 108 575,84

i08 s75.84
Prijrny z finandnych oper6cif obec 54 375,21

Z toho finandnd zdbezpeka
6 975.0C

Prijmy z finandnych oper6cif ZS 30,0c

Z toho finandnd zirbezpeka -30,0c

/lidavky z finandnlch oper6cii obec 39 950,3C

4 toho finarrdnd zihezpeka - 6 975,00

/ydavky z finandnlich oper6cii ZS 1318,94

Z toho fi nand nd zilbezpeka ZS -7 318,94

Qo zdie I Jin an ini, c h o p e rdc ii 14 424,91
PRIJMY SPOLU 1 724 089,9t
VYDAVKY SPOLU I 561 800,5t
vlidavky upravend (zostatok FP zr.2020 ZS I 563 ll9,5t
Hospodirenie obce 160 970.4)
Vylfiienie z prebytku 108 575,8r
Up rovend h oslt otlire n ie o b ce 52 394,5t

Prebytok rozpoituvsume- 160970,42 EUR zistenf podl'austanovenia$ 10ods.3pism.a)
a b) zakona (,. 58312004 Z.z. o rozpodtovych pravidl6ch fzemnej samospr6vy a o zrrene
a doplneni niektor;fch z6konov v zneni neskor5ich predpisov, upraveny o sumu :

108 575,84 EUR
a) o nevyderpand prostriedky zo SR irdelovo urdene nabeLnl vyclavky poskytnutd v

predchddzajfcom rozpodtovom roku v sume 98 583,63 EUR, a to na :

- prenesenlf vlfkon v oblasti Skolstva v sume 21 431,93 EUR - prenesend kompetencie
- nevyderyand stravnd zo St6tneho rozpodtu 11267,20 EUP.
- nevyderpany trasf6r na telocvidf,u 64 000,00

- dopravn6 1 884,50

b) o nevyderpan6 prostriedky z fondu prevddzky, fdrZby a oprdv podlia ustanovenia $

18 ods.2 zhkona1,.443l20l0 Z.z. o dot6ci6ch narozvoj byvania a o soci6lnom byvani
Y z.n.p. v sume 7 719,20 EUR



c) pdjem za stravnd prijatd vopred v ZS s MS - 2273,01EIJF.

navrhujeme pouZit'na:

- tvorbu rezervn6ho fondu 37 969,67 EUR

Zostatok finanin;fch operricii podl'a $ 15 ods. 1 pism. c) zdkona(,. 58312004 Z.z. o rozpodtovych
pravidl6ch rizemnej samosprdvy a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskor5ich
predpisov v sume 37 742,35 EUR, navrhujeme /ponechat'l pouLit' na:

- tvorbu rezervndho fondu 14 424,91EUP.

5. Tvorba a pouiitie prostriedkov peilaZnych fondov (rezervn6ho fondu)
a sociflneho fondu

Rezervny fond
Obec vytvararezewny fond v zmysle ustanovenia $ 15 zikonad.583l2004 Z.z. v z.tr.p.. O pouZiti
rezervn6ho fondu rozhoduje obecn6 zastupitelistvo.

SociSlny fond
Tvorbu a pouZitie soci6lneho fondu upravuje kolektivna zmluva.

Fond rezervnf, oprfv a rldrZbv Suma v EUR
zs k 1 .t.2021 172 605.40

z toho - RF' 172 605,40
-FO

Prirastky - z prebytku rozpodtu za uplynuly
rozpodtovf rok

98 970,42

Ubytky - pouZitie rezervn6ho fondu :
0,00

K2k3r.12.2021 271 575,82

Sociilny fond Suma v EUR
zskt.t.202l 445,10

Prirastkv - povinnf pridel - 1 % | 704,19
Ubvtkv - ziwodne stravovanie 51 1 .50

- dovolenka 1 396,00
K2k31.12.2021 241,79



6. Bilancia aktiv a pasiv k31.12.2021

AKTiVA
Nizov ZS k 1.1.2021 vEUR KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu 6 706 036,43 6924 471,34

Neobeinf majetok spolu 5 633 795,47 5 600 699,46

z toho :

Dlhodobli nehmotnf majetok 0,00 0,00

Dlhodoblf hmotnlf majetok 5 042 840,32 5 009 744,37

Dlhodoblf fi nandnlf maj etok 590 955,15 590 955,15

ObeZnf majetok spolu 1 068 418,19 t 32t 550,26

z toho :

Zisoby 0,00 0,00

Zitdtovanie medzi subjektami VS 677 338,45 818 819,45

Dlhodobd pohl'ad6vky 0,00 0,00

Kr6tkodob6 pohl'ad6vky l0 820,62 l0 680,77

Finandn6 ridty 380 259,12 492 050,04

Poskytnut6 n6vratn6 fin. vypomoci dlh. 0,00 0,00

Casov6 rozli3enie 3 822,,77 2 221,62

PASiVA.
Nr{zov ZS k 1.1.2021v EUR KZ k 31.12.2021v EUR

Vlastn6 imanie a zhvtizks, spolu 6 706 036,43 6 924 477,34

Vlastn6 imanie 4 382 003,83 4 461212,28

z toho :

Oceilovacie rozdiely 0,00

Fondy 0,00

Vlisledok hospod6renia 4 382003,83 4 461212,28

Zixilzky 848 022,45 878 978,40



z toho :

Rezervy 1 980,00 I 980,00

Zidtovanie medzi subjektami VS 32 976,38 98 583,63

Dlhodob6 z|vazky 72t 689,96 686 379,83

Kr6tkodob6 zdvdzky 61 474,27 62 \32,94

Bankov6 ivery a vypomoci 29 902,00 29 902,00

Casov6 rozli5enie I 476 010,15 1 584 280,66

7. Prehl'ad o stave a vyvoji dlhu k31.12.2021

Stav fverov k 31.12.2021

Veritel' Udel

V;fSka
poskytnut6ho

fveru

Rodn6

spl6tka
istiny

za rok2021

Rodnri
spl6tka
rirokov

zarok2021

Zostatok
[rveru

(istiny)
k 31.12.202t

Rok
splatnosti

Spns
Vystavba
byt. domu

458 739,96 15 001,22 2 491,48 258 033,68 2038

SFRB
Vfstavba
byt. domu

612 111,00 19 222,28 5 867,22
424 100,96

2042

Obec uzatvorila v roku 2008 a 2011 Zt'riuvu o [rvere tta vystavbu obecnej bytovky. Uver je cllhodoby
s dobou splatrrosti do r. 2038 a20142, spl6tky istiny a ftrokov s[t mesadnd.

Stav nivratn j ch zd roj ov fi nancova nia k 3 1,12.2021

Druh zdviizku
Zindzky celkom

k31.12.2021 v EUR
z toho v lehote

solatnosti
z toho po lehote

splatnosti
Druh zdviizkov vodi:

- dod6vatel'om 3 540,00 3 s40.00 0,00
- zamestnancom t3 870,26 13 810,26 0,00
- poislovniam 7 951,38 7 951.38 0,00
- daiovemu fradu 2193,10 2193.10 0,00
- St6tnemu rozpodtu 98 583,63 98 s83,63 0.00
- Stdtnym fondorn 686 138,04 686 138,04 0,00
-zoSF 241,79 241.79 0,00
- ostatn6 zAvazky 34 577,60 34 511,60 0.00
- rezetvv I 980,00 I 980.00 0,00
- n6vratn6 vfpornoc 29 902,00 29 902.00 0.00

ZAvdzkv soolu k 31.12.2021 878 978,40 878 978,40 0,00



Veritel' Udel

VySka
poskytnutdho

riveru

Rodn6

spl6tka
istiny

zarok2021

Rodn6

spldtka
frokov

zarok2021

Zostatok
k 31.12.2021

Rok

splatnosti

MF
Vli padok
podielovlich
dani

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

Obec uzatvorila v roku 2020 Zr"nluvu o poskytnutf n6vratndho zdroja financovania vo vy5ke vjpadkLr
podielovych dani. Na ziklade uznesenia obecn6ho zastupitel'stva (.245 12020 zo dria 19. 10.2020. NZF bol
poLrZity na kapit6lov6 vfdavky na rekonStrukciu hasidskej zbrojnice. NZF je splatn;i v r. 2027.Spl6cat' sa

bude v rodnych spl6tkach 7 475,00 Eur podnr-ic rokon2024.

DodrZiavanie pravidiel pouZfvania nSvratnych zdrojov financovania:
Obec vzmysle ustanovenia $ 17 ods. 6 zirkona (,.58312004 Z.z. o rozpodtovych pravidl6ch

fzemnej samospr6vy a o zmene a doplneni niektorych z6konov y z.n.p., m6Le na plnenie svojich
tiloh prijat' nfxratne zdroje financovania, len ak:
a) celkov6 suma dlhu obce neprekrodi 607. skutodnych beZnyfch prijmov predch6dzajuceho

rozpodtovdho roka a
b) suma spl6tok n6vratnych zdrojov financovania, vr6tane irhrady vynosov a sllma spl6tok

zdvazkov z investidnych dod6vatel'skych irverov neprekrodf v prislu5nom rozpodtovom roku
25' skutodnych beZnych prijmov predchldzajticeho rozpodtovdho roka zniLenych o
prostriedky poskytnutd v prisluinom rozpodtovom roku obci z rozpodtu indho subjektu
verejnej spr6vy, prostriedky poskytnutd z Eur6pskej irnie a ind prostriedky zo zahranidia alebo
prostriedky ziskan6 na zdklade osobitndho predpisu.
a V l'a S 17 ods.6 m.a):

Text Suma v EUR
Skutoin6 beZn6 prfimy z finandn6ho vikazu FIN 1-12 k31.12.2020:. I 426 726.51

- skutodne beZne pri my obce I 392 667,34
- skutodnd beZne pri my RO 34 059,17

Spolu beZn6 priimy obce a RO k 31.12.2020 I 426 726,51
Celkovd suma dlhu obce k 31.12.2020: 746 266,14

- zostatok istinv z bankovrich fiverov 0,00
- zostatok istiny z p6Zidiek 0,00
- zostatok istiny z n6vratn,ich finandnVch vVpomoci 29 902,00
- zostatok istinv z investidnVch doddvatel'skVch fverov 0,00
- zostatok istiny z bankoWch fverov na predfinancovanie proiektov EU 0,00
- zostatok istiny z fverov zo SFRB na obecnd n6iomnd byty 716 364,14
- zostatok istiny z fveru z Environrnent6lneho fondu
- zostatok istiny 2...

Spolu celkovf suma dlhu obce k 3 12.2020 746 266,14
Do celkovei sumy sa nezapoditava i zi;tizky: 716 364,14

z fverov zo SFRB obecnd n6iom nd byty 716 364,14
- z fveru z Environment6lneho fondu 0,00

z bankovVch fverov na predfinancovanie proiektov EU 0,00
- z uverov . 0,00

Srrolu suma z|vilzkov, ktord sa nezapodita do celkovei sumv dlhu obce 716 364,14

Spolu upraven6 celkovi suma dlhu obce k 31.12.2020 29 902,00

Zhkonnd podmienka podl'a $ 17 ods.6 pism. a) zirkona d,.583/2004 Z.z. bola splnen6.

b)v dl'a ods.6 pism. b) :

Text Surna v EUR

SkutoEn6 beZn6 priimy z finandn6ho vfkazu FIN I-12 k31.12.2021



- skutodn6 beZnd nriimv obce I 488 661,23

skutodnd beZnd priimy RO 30 498,59
Srrolu beZn6 priimy obce a RO k 31.12.2021 I 519 159.82
BeZn6 priimv obce a RO znfZen6 o:

- dot6cie na prenesen! vVkon 5t6tnei spr6vy 630 781,98
- dot6cie z MF SR 0,00
- priirny z n6hradnei vVsadby drevin 0.00

Spolu beZn6 priimy obce a RO zniZen6 k31.12.2021 888 377,84
Spolu upraven6 beZn6 prfjmy k31.12.2021

888 377.84

Spldtky istiny a f rokov z finanin6ho vfkazu FIN l-12 k31.12.2021
s v'inimkou iednorazov6ho nrediasn6ho snlatenia:

- 821001 32 915,30
- 651003 8 358,70

Spolu spl6tky istiny a frokov k31.12.2021 4l 334,00

Obec neuzatvorila v r.2021 Ziadnu lizingovtr zmluvu

8. Hospodirenie prispevkovych organizhcii

Obec nie je zriad'ovatefom prispevkovych organizilcii.

9. Prehl'ad o poskytnutfch dot6ci6ch privnickfm osobrim a fyzickym osobim
- podnikatel'om podl'a $ 7 ods. 4 zf.kona d.583/2004 Z.z.

Obec v rok.;-202l poskytla dotdcie v srilade so VZN d.ll20l8 o dotdci6ch, pr6vnickym osob6m,
fyzickym osob6m - podnikatel'om na podporu vSeobecne prospe5nych sluZieb, na v5eobecne
prospe5ny alebo verejnoprospeSny ridel.

Ziadatel' dotdcie
Udelov6 urEenie dotdcie : uviest'
- beZn6 vfdavky na .....
- kapitrllov6 vydavky na ....

-l-

Suma poskytnutfch
finaninfch

prostriedkov

t

Suma skutoine
pouZitfch
finaninfch

prostriedkov
-3-

Rozdiel

1sti.z - sti.s ;

-4-
Futbalovlf klub - beLne vydavky - cestovnd,
beLndidrLba obiektu

6 900,00 6140,80 759,20

Dobrovol'ny hasidsky zbor -beLne vydavky 1 400,00 841,54 558,46

Stoln;f tenis - beLnd r,ydavky - cestovn6 300,00 300,00 0

FS Jur6nek -beZne vydavky - cestovn6,
irdrZbu kroiov

6 000,00 5 860,00 140,00

MS delvendho kriZa -beLne vydavky -
posedenie pre darcov krvi, dlenskd schddza

650,00 0,00 650,00

Atleticklf klub pri ZS s MS - beLne vydavky
cestovn6

4 800,00 4 800,00 0

Rimskokatolicka farnost' - beLne vydavky,
vvlet pre deti

1 000,00 1 000,00 0



Spolu 21 050,00,00 19 542,34 | 501,66

K31.12.2021 boli vytidtovand v5etky dot6cie, ktord boli poskytnutd vstlade so VZN (,. ll20l8
o dotdci6ch.

10. Finandn6 usporiadanie vzt'ahov voii

a) zrtadenym a zaloLenym pr6vnickjm osob6m
b) St6tnemu rozpodtu
c) St6tnym fondom
d) rozpodtom inych obci
e) rozpodtom VUC

V srilade s ustanovenim $ 16 ods.2 zdkona (,.58312004 o rozpodtovych pravidl6ch tizemnej
samosprivy a o zmene a doplneni niektorych zfkonov v zneni neskor5ich predpisov m6 obec
finandne usporiadat' svoje hospod6renie vr6tane finandnych vzt'ahov k zriadenym alebo
zaloLenympr6vnickym osob6m, fyzickym osob6m - podnikatel'om a pr6vnickym osob6m, ktorym
poskytli finandn6 prostriedky svojho rozpodtu, d alej usporiadat' finandn6 vzt'ahy k St6tnemu
rozpodtu, St6tnym fondom, rozpodtom inlfch obci a k rozpodtom VUC.
a) Finandn6 usporiadanie vodi zriadenlim a zaloZenlum pr6vnicklim osob6m

Finandnd usporiadanie vodi zriadenlzm pr6vnickym osob6m. t.j. rozpodtovym orqaniz6ci6m:

ZS s MS - prostriedky zriad'ovatel'a, vlastn6 prostriedky RO

Rozp odtov 6 or ganrzficia
Suma poskytnutfch

finandnfch
prostriedkov

Suma skutodne
pouZitjch finantnfch

prostriedkov
Rozdiel - vr6tenie

ZS s MS beLny rozpodet
kapitti.rozpodet

209 680,41
4 633,44

209 680,47
4 633.44

0,00
0.00

- prostriedky od ostatnych subjektov verejnej sprdvy napr. ,o 5R

Rozpo dtov 6 or ganiz(tcia
Suma poskytnutfch

finanEnfch
prostriedkov

Suma skutoine
pouZitfch finaninj'ch

prostriedkov
Rozdiel - vr6tenie

ZSsMS - normativne
- odmeny

2r.2020 nevyderpan6
- jed6len
- telocvidna
- preplatok 2020

456 985,63
13 628,00
14 312,57
5 000,00

64 000,00
2 555.37

449 866,27
l3 628,00
14 312,57
5 000,00

0,00
2 555.37

nevyderp. 21 431,93
0,00
0,00
0,00

64 000,00
0.00

Nenormativne: z toho
- vzdel.poukazy
- vychova avzdel|vanie
- Specifik6
- udebnice
- Corona

Spolu 13 222,00
4 237,00
2 919,00
2 095,00
3 071,00

900,00

13 222,00
4 237,00
2 919,00
2 095,00
3 071,00

900,00

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



hmotn6 nidza/stravn6 17 452,40 6 185,20 11261,20

Finandn6 usporiadanie vodi zriaden)rm pr6vnickfm osob6m. t. j. prispevkov),m organiz6ci6m:

Obec nie je zriacl'ovatel'om prispevkovych organizfcii

Finandnd usporiadanie vodi zaloZenym pr6vnick)rm osob6m:

b) Finandn6 usporiadanie vodi 5t6.tnemu rozpodtu:

Poskytovatel'

-l-

Uielov6 urdenie grantu, transferu uviest':
5kolstvo, matrika, ....
- beZn6 vfdavky
- kapit6lov6 vfdavky

-2-

Suma
poskytnutj'ch
finandnfch
prostriedkov

-3-

Suma skutoCne
pouZitfch

finanlnfch
prostriedkov

-4-

Rozdiel

1sti.s - sti.a I

-5-
okresny tirad
Senica

matrika 2 474,20 2 474,20 0,00

okresnlf irrad
Trnava Skolstvo, normativne

456 985,63
r.2020

14 312.s1

449 866,27
21 431,93

okresny rirad
Trnava

Skolstvo, v zdel|v acie poukazy 4 237,00 4 237,00 0,00

Okresny
rirad Senica

hlSsenie pobytu 539,22 5?c) ?? 0,00

UPSV a R stravnd 17 419,20 6 152,00 ll 267,20

MF Livotne prostredie 1 60,1 3 1 60,1 3 0,00

MF dopravn6 2 399,00 5 14,50 1 884,50

Okresny
rirad Senica

CO 298,99 298,99
0,00

okresny rirad
Trnava

Z3 navychovu a vzdeltl anie 2 919,00 2 919,00 0,00

okresny tirad
Senica

Cestn6 doprava 70,59 70,59 0,00

MS zS leaater 5 000,00 5 000,00 0,00

MF St otste potreby 33,20 33,20 0,00

MS 5pecifik6 2 095,00 2 095,00 0,00

okresny rirad
Senica

register adries 26,00 26,00 0,00

okresn;f rirad
Senica

Odmeny ZS 13 628,00 13 628,00 0,00

MF udebnice 3 071,00 3 071,00 0,00



MF Projekt 5ko1a 144 297,00 144 297,00 0,00

MH Skola - telocvidria 64 000,00 0,00 64 000,00

Ministerstvo
vnftra

poLiarna ochrana - vybavenie 3 000,00 3 000,00 0,00

Okresny
rirad Trnava

Skolstvo - udebnice 3 071,00 3 071,00 0,00

OU Tmava corona ZS 900,00 900,00 0,00

MF sdftanie obyvatel'ov 4 401,50 4 401,50 0,00

MF Cororna 50 140,00 50 140,00 0,00

MH WIFI l0 242,90 t0 242,90 0,00

c) Finandne usporiadanie vodi 5t6tn),m fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 Liadnu zmluvu so Stdtnymi fondami.

Vypracovala: 6-q\ Predklad6: ( ,/ 

-
&

Mgr. Juraj Smol6rBc. M6ria Fadkovcov6

V Borskom Sviitom Jure. dia 23.5.2022

11. N6vrh uznesenia:

a/ Obecnd zastupitel'stvo schval'uje Ztweredny fdet obce a celorodn6 hospoddrenie bez vyhrad.

b / Obecnd zastupitel'stvo schval'uje:

pouZitie prebytku v sume 37 969,,67 zisten6ho podfa ustanovenia g 10 ods. 3 pis. a) ab) zilkona
d. 58312004 Z. z. o rozpodtovych pravidl6ch irzemnej samospr6vy a o zmene a doplneni
niektorlich zirkonov v zneni neskor5ich predpisov, na tvorbu rezervn6ho fondu vo vy5ke lOOoA.

Zostatok finaninychoperrlciipodfa$ 15 ods. l pism. c)zitkona(,.583/20042.2.o rozpodtoqfch
pravidl6ch tnemnej samospr6vy a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskorSich
predpisov v sume 14 424191EUR, navrhujeme /ponechat'l pouLit'na tvorbu rezervn6ho fondu.

c/ Obecnd zastupitel'stvo berie na vedomie predloZend stanovisko hlavndho kontrol6ra
k z6veredndmu tdtu obce Borskf Sviitf Iur za rok 2021.



Stanovisko hlavndho kontrol6ra
k z6vereEn6rnu rtttu obce Borskf Sviity Jur za rok 2021

V zmysle g l8f odst.1 pism. c) zdkona d,369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z.n,p. predklad5m odborn6 stanovisko
k nfwhu zdverein6ho ridtu obce Borskf Svlity Jur za rok 2021.

Odbom6 stanovisko som vypracoval na ziiklade predloZendho ndwhu z6veredn6ho titu obce Borsklf Sviity Jur za rok
2021, a finaninlich a riitovnych qikazov vyhotovenlich obcou k d6tumu 3t.12.2021,.

Stanovisko hlavn6ho kontrol6ra k ndvrhu zdveretn6ho ddtu je zameran6 najm;i na pos(denie s6ladu obsahu
spracovan6ho ndvrhu zfverein6ho riitu s prislu5nym pr;ivnym predpisom a na posridenie sriladu hospoddrenia obce
s prlslu5n!mi prdvnymi normami.

A. Vfchodisk6 spracovania odborn6ho stanoviska k n6vrhu z6verein6ho riitu
1. Ziikonnost' predloien6ho niiwhu ziiverein6ho fitu
1・ 1・ Silad SO VgeObeCne ZiViZnコ mi priVnymi predpiSmi

N`vrh zivereさ n6ho近こ拠 bol spracovall′ vs`lade so z`konoHlこ 583/2004Z.z.o rozpoこ tovych pravid]ich`zelllnei

samosprivy v z.n.P.,zohradttuje tt ustanovenia zikonaこ .523/2004Z.z.o rozpoこ tovych pravidMch ver● n● spr6vy v

z.n,p.,a ostatn6 suvisiace privne nornly.

N`vrh zivereこ n`ho近 こm obce Borskフ Svaけ Jur za rok 2021 je predloを enフ na prerokovanie do obecn`ho zastupiterstva

v Z6kOnne StanOVenej lehOte.(Podl'a§ 16 odst.12 ZdkOna O rOZpOこ tOV′ Ch praVidi`Ch`Zemne3 SamOSpr`Vy,,N`vrh z`verこ n`ho`こ籠 je ObOc

povinn`prerOkOvar najnesk6r dO giestich rnesiacOv PO uplynuti rOzp。 こtOv`hO rOka“ ).

1.2.Dodrttanie inforlnaこ n● povin■ osti zo strany obce

N`vrh z`vereこ n`ho `こtu bol vere,nosti sprfstllpnenフ  na iradn●  tabuli a webovom sidle obce
!堕ェ≧ュ:型理1塾畳:ェ墨:lk,ェ :nIュty:L塁垂:ム:由!皇〔夏ly:il菫墨ム墨:重皇

`≧

塁hl二型:― vz`konom stanovenq lehom nttnlen● 15 dnf pred ieho

schv61enim v s`lade s§ 16 ods.9z`kona o rozpoと ovフch pravidMch izemnei samosp通 vy a§ 9 odst.2z`kona
ё.369/19901乙 b.o obecnorll zriadeinf v z.n,p..

建鯉[:だ■li麒』璽呈亜睦二k_.

1.3.:D.odrttanie povin■ osti auditu zo strany obce

V zlllysle§ 16 odst.3z`konaこ .583/2004 o rozpoこ tovゞch pravldl`ch`zelmnei saI■osprivy a§ 9 ods.4z`kona
こ.369/1990 o obecnom zriadenl, 1116 obec Povinnosr dat' sl overlピ 11こtovnl z`vierku audftororn, Podra § 19 ods. 3
z`kona o ■こtovnfctve こ.431/2002, uこtovl16 zivierka ni〕 usi blyぜ  audftoronl overeni do Jedn`ho roka od sikonこ enia

11こ tovn6ho obdobia,za ktor6 sa zostavuje.

C)bec dala uctovnl z`vierku za rok 2021 overiぜ audftororn: RV(E Senica s.■ o.,M.Neζ pora 925/3, 905 01 Senica,

licencia SKAUこ .302,zapisani v(DIR(DS Trnava,odd.Sro,vloZkaこ .14727/T.
″ヽさaSe SpraCOVania tOhtO StanOViSka bOla k diSpOZlCii SpriVa Z auditu S naSledOVnゞ mZ`VerOIn.

Audftor na z`klade overenia dodrを ania povinnost(podl'a poЙ iadaviek z`kona o rozpoё tovych pravidlich,platnフ ch v SR

pre tiZerI〕 nl SarnOSpr`Vu V Z.n.p. kOnζtatuie, Ze ObeC BOrSkフ  SVatゞ  Jur kOnala V Silade S pOZiadaVkalni Z`kOna
o rozpoことovych pravidlicll.

Nisledne,aZ po predloZenf vyroこ n● sprdvユ uved6 informicie,こ i zistili、 けznanln6 nespr`vnosd vo vフ roこ■●sprive.

v sprive sa zatiar vyjadrili len k dodrをaniu povinnostl obce Borskフ  SVat′  Jur pOdra poЙ iadaviek zikona

O rOZpOこ tOVyCh praVidliCh, na Z`klade tOhtO kOnこ tatuj`, Ze ObeC BOrSk′  SVat′  Ju■  kOnala V Silade
s poZiadavkallli zま kona o rozpoこ tovych pravid16ch.

2.R4etodicki spr`vnost'predlo労 en`ho■ 6vrhu zivereこn`ho ittu

PredloЙenゞ n`vrh z`vereこ n`ho iこ tu za rok 2021 bol spracovanフ vs`lade s§ 16 ods.5 zdkonaこ .583/2004 o lozpoこ to―

V′Ch PraVidliCh ttZemnei SamOSpriVy a ObSah"e tam uVeden6 pOVinn6 n`letttOSti akO:遜 daje C PInenf rOZpOこ tu V

さleneni podl'a§ 10 ods.3vs`lade s rozpoこ tovou klasifik`ciou,bilanciu aktfv a pasiv,prehliad o stave a vyvoji dlhll,

近daje o hospodirelnf rozpoこ tov′ ch o喝 aniz`cil,prehrad o poskymut,ch do饉 ci`ch podl'a§ 7 ods.4 Zikona o
rozP。 こtov′ Ch PraVidliCh iZemneJ SamOSprdVy V denenf pOdl'a lednOtliV′ Ch prfjemCOヽ Vyiadrenie k POdnikaterske」

こinnOsti,vy,adrenie k pineniu progranlov obce.

6dale o plnenf rozpoёtu stt spracovan`podl'a rozpoこ tov● ldasi■ kdcie v silade s OpatrenfI11:MIF SRこ IM:F/010175/2004-

42 v zneni neskorMcll zlnien a doPinko、 ktor′ In sa ustanovuie druhov丘 ,organizaこ n6a ekonomick`klasifik`cia

rOZpOさtOV● klaSifik`Cie,ktOr`je Z`Vazn`pri zOstavOvanl,sledOvanf a vyhOdnOcOvani rOzpOё tOv`zemm● SamOSpriVy.



B. Zostavenie ndvrhu zSverein6ho iittu
Obec pri zostaveni ndvrhu zdveredn6ho rittu postupovala podl'a $ 16 odst.1 ziikona o rozpoitovfch pravidliich

rizemnej samosprdvy a po skondeni rozpoitov6ho roka ridaje o rozpoitovom hospoddreni s(hrnne spracovalo
do z6verein6ho ridtu. V sflade s S 16 odst. 2 zitkona o rozpodtovych pravidliich rizemnej samosprdvy obec finanine
usporiadala svoje hospoddrenie vrdtane finaninfch vzfahov k zriadenfm alebo zaloZenym prdvnickfm osobiim
a fyzickfm osobdm - podnikatelom a prdwicklfm osobiim, ktorym poskytlo prostriedky svojho rozpoitu, ako aj

finandn6 vzt'ahy k St6tnemu rozpoitu.
N6vrh zdveretn6ho iiitu obsahuje:
- rozpoiet obce na rok 2021
- rozbor plnenia prijmov za rok 2021
- rozbor ierpania qidavkov za rok 2021
- prebylok/schodok rozpoitov6ho hospoddrenia za rok 202L
- tvorba a pouZitie prostriedkov peiaZnlfch fondov (rezerrm6ho fondu) a sociSlneho fondu
- bilancia aktfv a pasiv k 3L.L2.2A21
- prehlad o stave a vyvoji dlhu k 31.12.2021
- hospod6renie prispevkovfch organiz6cii
- prehlad o poskytnuqfch dotiiciiich priivnicklim osobdm a fyzickfm osob6m - podnikatelom podlia $ 7 ods. 4 zitkona

i.583t20042.2.
- finanin6 usporiadanie finantnfch vzt'ahov vodi: zriadenym a zaloZenfm pr;ivnickym osob6m, St5tnemu rozpottu,

Stdtnym fondom, rozpoitom inlich obci.
Prehlad o poskytnutlich z;irukiich n6vrh zdverein6ho fitu neobsahuje, nakol]ko obec neposkytla Ziadne ziiruky v zmysle
v5eobecnf ch priivnych predpisov.

L. Rozpoitovd hospod6renie obce v roku 202L

Finantn6 hospod6renie obce Borsky Svitli Jur na rok 2021 sa riadilo rozpoitom, ktory bol schviilen;i obecnym
zastupitelstvom dia 14.L2.2020 uznesenim OZ f .278DA20. Rozpoiet bol zostavenli ako prebytkoif. BeZnf rozpoiet
bol zostaveny ako prebytkovf a kapitillovy rozpoiet bol zostaveny ako schodkoqi.

V zmysle zdkona o rozpoitovych pravidldch rizemnej samosprdvy bol rozpoiet obce na rok 2021 zostaveni
v ileneny na: beZnSi rozpoiet, kapitiilovj rozpoiet, finanin6 operdcie.

Schviileny rozpoiet bol v priebehu roka zmeneny 3 rozpoitovymi opatreniami:
- prv6 zmena, uznesenie (.328202L 2o dfia 14.6.2021
- druhd zmena, uznesenie L34412021 zo dia 23.8.2021
- tretia zmena, uznesenie (."39].120212o dia 2.L2.202L

Po troch ripravach rozpottu bol vysledny rozpoiet obce prebytkov$, podl'a zdveredneho rittu predloZen6ho obcou
celkov6 prijmy dosiahli vfiku 1 731094,94 € a celkov6 rrydavky dosiahli iySku 1 570 094,52 €.

a) v beZnom rozpotte sa dosiahlo prebytok vo vySke 211 926,60 €
b) kapitdlovf rozpoite dosiahlo schodok vo vfSke - 64 062,15 €
c) vo finanin;ich operiicirich je zostatok 14 424,91 €
d) rozdiel medzi prijmami a qidavkami bein6ho a kapitiilov6ho rozpoitu predstavuje prebytok 16A 970,42 €.
e) treba v5ak zd6raznit', Ze v prebytku rozpoitu sri zapotitan6 aj nevyierpan6 ftelov6 prostriedky z minulych rokov
vo rfSke 108 575,84 €, ktor6 moZno pouZit' iba na ritel, na ktory boli poskytnutd. Podla S 16 zikona o rozpoitovych
pravidliich rizemnej samosprflry, ak je moZn6 pouZit' v rozpodtovom roku ner,yterpan6 fielovo urden6 prostriedky
poskytnut6 v predchddzajdcom rozpoitovom roku, tieto nevyierpan6 prostriedky sa na riiely tvorby peiaZnych fondov
z tohto prebytku vyluiujri. Po vyhiienf nevyierpanych ftelovych prostriedkov z minullich rokov v sume 108 575,84 €,

z prebytku rozpoitu 1-60 970,42 €, dostaneme rozdiel medzi prijmami a qidavkami rozpoitu v surne 52 394,50 €.

Pororrnanie obce s rokmi. Taburkaこ 1

2017 2018 2019 2020 2021Rozpoiet celkom

Prijmy celkom 1 193 492,30 1 260 699,15 1 561 146,82 1 517 680,39 1724089,94

Vydavky celkom 1477 27r,90 1 180 148,80 1 502 42s,19 | 374 696,74 1 56L 800,58

Upraven6 hospoddrenie 69 592,51 24 309,15 12 853,02 98974,42 52 394,58

Beinf rozpoiet 2017 2018 2019 2020 2021

Prijmy I120 442,6L 1 1M 790,08 1269 796,34 t 426726,5t 1 519 1s9,82

Vfdavky 963 218,63 1 075 029,41 1 189 391,80 t 2B4 274,23 1307 233,22

Hospoddrenie 757 223,98 109 760,67 B0 404,54 L42 452,28 211 926,60

2



Kapit6lovy rozpoiet 2017 2018 2019 2020 2021

Prijrn-v 13 199,80 31 537,61 35 057,- 19 327,27 157529,91

Vydavky 82706,42 71 958,89 '274 530,?2 56 538,25 221 592,06

Upraven6 hospoddrenie - 69 506,62 -40421,28 - 239 473,22 - 37 214,98 -64062.15

Finantn6 operiicie 2017 2018 2019 2020 2021

Prijmov6 finanin6 operScie 51 704,32 M 371,46 259 148,48 74 844,79 54 375,21

Vlrdavkov6 f inanin6 operiicie 31 346,98 33 160,50 34 851,94 37 116,76 39 950,30

Rozdiel vo finan[n1,-ch operiiciiich 20 357,34 11210.96 224 296,54 37 712,35 1.4 424,91

Z poror,nania hospodiirenia obce s predchi{dzajricimi rokmi je vidno, Ze kaidf rok doSlo k rastu beZnich prijmov.
Z6rovei vidno aj to, i,e za posiedn6 roky dochddza k rastu beZnej spotreby otrce, bolo tomu tak aj v roku 2021, zqfSenie
vydavkov beZn6ho rozpoitu md za n6sledok zniZenie preby{ku beZn6ho rozpoitu, ktoqi je d6leiitfm zdrojom na
realizSciu pliinovanf ch rozvojov}ich di nnosti.

2. Plnenie prijmovej dasti rozpoitu
Viastn6 prijmy beZn6ho rozpoitu predstavovali daiov6 prijn-ry a nedariov6 prijmy; prijmy kapitSlov6ho rozpoiru
predstavcvali najmii prijmy z predaja majetku. Plnenie prijmovej iasti rozpoitu v roku 202l vidno v tabul'ke.

Prijmy

Schvdleny rozpotet Rozpoiet po zmen6ch SkutocnOsぜ

Bein6 prijmy 1 285 715,- 1 470 586,89 1 519 159,82

(:)bec 1244515、 ― 1 435 086,89 1 4BB 661,23

RO(ZSs MS) 4t 200,- 35 500,- 30 498,59

Kapitilovd prijmy 200 000,- 3s7 634,- 157 529,91

Obec 200 000,- 357 634,- 157 529,91

Ro (zS s MS) 0,- 0,- 0,-

Prijmovd finaninE operiicie B0 000,- 135 539,21 54 405,21

Obec B0 000,- 135 539,21 54 375,21

RO(ZSs MS) 0,- 0,- 30,-

Spolu 1 565 715,- 1 963 760,10 1731 494,94

Porovnanie obce s rokmi. Tlaburkaこ 3

Z fdajov v tabul'k5ch vidno, Ze qivoj plnenia prijmov sa z roka na rok zrySuje v prospech obce.

2.1. Plnenie rozpottu beinych prijmov
BeZn6 prijmy zahfiajri vlastn6 prijmy (daiov6 a nedaiov6) a cudzie prijmy (glanty a transfery); ich plnenie bolo v roku
2021 nasledovn6: raburka..4

Schviieny rozpoiet Upraven3i rozpoiet Skutoinost'

Daiov6 prijmy 541720,- 679 974,- 7t4 B1B,A2

Nedadov6 prijml, 72013.04 124 334,93 143 061,23

Granly a transfery 630 781,96 630 781,96 630 781,98

Beind prijmy 12445t5,- 1 435 086,89 1la8 661,23

Tabl:rkaこ 2

3

Schvdlenf rozpoiet Skutoinost'

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BeZn6 prijmy 1220 748,- 1.319.679,- 1 244 515,- 1270 748,- 1 319 679,- I 435 086,89 1 236 115,- 1 392 667,- i 488 661,23

Kapit,ilov6 prijmy 37 000,- 200 000,- 37000、一 33 278,- 357 634,- 35 057,- 19 327,- 157 529,91

Schv6lenli rozpoiet Upraveny rozpoiet Skutoinost'

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Daiov6 prijmy 661 131,- 517 73'J.,- 541 720,- 661131.― 657 031,- 679970,― 672211,- 697 561,- 714 B1B,A2

Nedaiovd prijmy 1 13 163,- 157 640,- 7? 013,04 1 13 163,- 157 MO,- 124 334,93 118 104,- 190097.― 143 061,23

Cranty a transfery 446 454,- 505 008,, 630 781,96 446 454,- 505 008,- 630 781,96 445 800,- 505 008,- 630781.98

v rokt1 2019 a 2020 Tiabul'kaこ 5

Upraveny rozpotet



2.2. Dafiov6 prijmy
Najvtid5i podiel na celkovom objeme darioqich prijmov mii qfnos dane poukazovanej rlzemnej samosprdve od 5litu,
tzv. podielovii dai zo StStneho rozpodtu 15n). teto prijmy sd pre obec velmi d6leZit6. Obci boli poukdzan6 podielov6
dane zo 5R vo qflke 555 258,80 €, do predstavovalo v roku 2021 pre obec 37,30 %o z celkovych skuto-n1fch beZnfch
prijmov. V roku 2020 tvorili podielov6 dane 41,05 7o z celkovich skutodnych beZnlfch prijmov.

V dalli tabul'ka.」oulclt,v ytll

Rok Schvdlenf rozpo-et Skutolnost' % z celkovych skutodnych beZnych prijmov

2017 461000,0‐ 469678,32 42,349′6

2018 495000,一 507374,55 44,309る

2019 545000,― 551 578,65 44,6296

2020 517731,― 541828,65 38,9096

2021 541720,一 555258,80 37,3096

Vfvoj pre obec nemd priazniv6 vyhliadky, podielovd dane majf zniZujrici sa podiel na prijmoch obce.

dane z nehnutefnosti. 1,lburk`lこ 7

* v zdverednom ftte sa uvddza skutodnf prijem na dani z nehnutelhosti 89 994,80 €, v podkladoch od oddelenia dani a
poplatkov sa uvddza suma 89 97L,26 €.
V roku 2021 sa podarilo naplnit' pldnovanf qfoios dane z nehnutefnosti, oproti roku 2020 bol vSak niiSi o 286,44 €.
Najv[I5i podiel tvoria dane z pozemkov a dane zo stayieb, ich vfvoj dokumentuje nasledujfca tabul'ha.

Z za a a poplatkoⅥ

Tabalkaて 8

*pri dani z pozenlkov za rok 2021,v podkladoch od oddelenia dainf a poplatkov sa uvidza suma 46 547,54C,rozdiel v

sumeje 23,54C.
*pri poplaよ u za komun61ny odpad a drobnフ stavebnフ sa v z`vereこ nom近こte uvidza prfiem 67 107,53 Q v podHadoch
od oddelenia danf a poplatkovie suIIla 67 184,53C,rozdielje 77,‐ C.

Z`d再 ov v tabulke mo加o vittet'poHes vチ beru na dani z Pozemkov oprou roku 2020.K zvtteniu prijmov p五 ζlo p亘

pOplatku Za kOmundhy Odptt a drめ 11チ S●Vebnチ Odp誡,dani Za pSa a pOplattl Za llЙiVa五e Verein6hO pieStranStVa.

塾適堕重」簗聾聾壺葦
Porovnanie s rokmi tabulka: fabt11′kaと 9

Tabl,1■ laこ 6

4

Rok Schviienf rozpoiet Skutoinost'

2017 66131,― 67640,82

2018 64131,― 72459,50

2019 68331,― 71046,39

2020 77150,― 90281,24

2021 76150,― 89994,30

Rok
Dai

z pozemkov
Dai

zo stavieb
Dai

z bytov

Poplatok
za komunSlny odpad

a fuobn1r stavebnf odpad
Dafr za psa

Za uZivanie
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 63234,83 1664,72 552,00

2021 46571,08 43263,44 160,28 67107,53 1864,19 593,00

Rok
II)ai z

nellnuternosti

skulocnosぜ

Pohl'adivky
na dani z

nehnutelnosti

celkom

PohfadSvky
na dani z

nehnutelnosti

vdanom roku

Poplatok
za komundlny

odpad a drobn5;

stavebni odpad

Nedoplatok
za komundlny

odpad

celkom

Nedophtok
za komun■ ny

odpad

za dany=っk

I:)ai

za psa

Nedoplatok na
dani

za psa

za danfrok

2017 67640,82 5619,69 4364,41 47986,38 6272,81 3341,37 1208,48 142,76

2018 フ2459,50 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 3237,93 5935,25 1664,72 224,76

2021 89994,80■ 4830,87 1676,46 65982,80 7036,20 4298,58 1835,一 120,―



Z irdajov v tabul'ke moino vidief opakujfrce sa nedostatky pri pohl'adiivkach na dani z nehnutelnosti, ktor6 sti k
31.12.2021vo qiSke 4 ffiA,87 €. Oprotl roku 2020 dochiidza opiit'k celkov6mu zvySeniu objemu nedoplatkov.
Pri nedoplatkoch za komundlny odpad priSlo k zniZeniu celkov6ho objemu nedoplatkov oproti roku 2020.
Z pohladu napiiania vlastnfch dafioqfch prijmov je potrebn6 kon5tatovaf, Ze obec v d6sledku pohladiivok v danej
oblasti prich6dza v sdite o sumu 1.1 987,07 €.
Odponiiam zqiSit' efektivitu a [iinnost' vymdhania daiovlich nedopiatkov a ostatnych poplatkov, a uplatiovat' aj
sankcie v konani.

2.3. Nedaiovd prijmy
Zahrilajri prijmy z podnikania, vlastnictva majetku a prijmy z administrativnych a infch poplatkov. Rozpoitovanych
bolo 124 334,93 € a skutodn;f prijem k31,.12.2A21, bol v sume 143 061,23 €.

Plnenie bolo v roku 2021 nasledovn6, Tabul'ka r lo

Porormanie S rokmi. 1li∪ tlrlく。こ11

V roku 2021 je moZn6 vidiet' ndrast pri prijmoch z podnikania a vlastnictva majetku oproti roku 2020. Plnenie prijmov
z podnikania a vlastnictva majetku za rok 2021 je oproti predchadzajucemu roku vy55i o 39 012,16 €. N6rast je
sp6sobenli najm;i prijmami z predaja dreva.
Porovnanim qichto prijmov s predchiiclzajfcimi rokmi je vidno ner,TrrdZenost' prijmoH strieda sa ndrast s poklesom.
Aktu6lna je otSzka vy55ej efektivnosti a riiinnosti pri hospodSreni a nakladani s majetkom obce. Obec musi mysliet' do
budficna a pripravit' sa na ,,vytvdranie" si vlastnfch zdrojov v prijmovej oblasti. Z ridajov v tabulke t.6 na str.   - v$xaj
podielorfch dani, je vidno, Ze podielov6 dane s{ z roka na rok niZ5ie a majf zniZujii-ci sa podiel na prijmoch obce.
Bolo by vhodn6, aby obec efektivnejSie vyuiivala svoj majetok, a zaoberala sa aj ot6zkou zvySenia prijmov napr.
zvlfSenim niektorlich poplatkov a dani, ktor6 sa dlhodobo nezvySovali, potrebn6 je uplatiovat' aj sankcie za poruSenia

zdkonov (npr. stavebn6ho z6kona....), a zaviest'poplatok v zmysle zdkona i.44712015 Z.z. o miestnom poplatku za
rozvoj, tieto prostriedky je moZn6 n6sledne pouZit'na rozvoj infraStruktriry.

2.4. Granty a transfery

Ide o prijmy ziskan6 v rfmci sektoru verejnej sprSvy, sri to prijmy riielovo urien6 na financovanie prenesen6ho vykonu
Stdtnej spriivy, dotdcie Ministerstva vnfitra, Ministerswa financii, UPSVaR, Okresnf frad Trnava, Okresnf rirad Senica.
Najvlid5i objem tjchto finaninych prostriedkov je urteny na financovanie zdkladnej 5koiy (ide o prostriedky zo 5R na
preneseny qfkon 5tiitnej spriivy v Skolstve). V roku 2021 boli obci poskytnutr5 uansfery vo i1iSke 630 781,98 €.
V n6whu zdveredn6ho ridtu obce, na strane 5, je spracovan;f podrobny prehlad o poskytnut;ich transferoch a grantoch
pre obec, kde je uvedenf poskytovatel, ttel a aj poskytnut6 suma.

Porovnanie transferov obci s rokmi.
Taburkaこ 12

5

Schv;ileny rozpotet Skutotnost' % pinenia

Prijmy z podnikania a vlastnictva majetku
( z preniijmu budov a pozemkov)

124 334,93 € 143 061,23 115,06 %

Administrativne poplatky a in6 poplatky a platby
(sprdvne poplatky, riroky,, licencie, vratky, popiatky z predaja dreva)

26 334,93 3B 628,28 146,34 o/o

In6 nedaiov6 prijmy (granry a transfery) 630 781,96 630 781,98 10096

Rok
Prijmy z podnikania
a vlastnictva majetkr,r

Administrativne poplatky
a in6 poplatky a platby

In6 nedaiov6 prijmy
(granty a transfery)

2017 139 090,97 30 416,53 383 2s2,48

2018 99 666,64 26717,08 390 343,43

2019 105 764,51 12 339,74 445 800,31

2020 104 449,07 86 048,54 s05 008,22

2021 143 061,23 38 628.28 630 781,98

Rok rozpoiet skutodnost'

2017 383 252,- 383 252,48

2018 390 J43,- 390 343,43

2019 446 454,- 445 800,31

2020 505 008,- 505 008,22

2021 630 781,96 630 781,96



Schv6len,f rozpoiet Upraveny rozpoiet Skutodnost' 7o plnenia

Prijem z predaja majetk-u 200 000,- 200 000,- 0,- 0 o/o

0,- 157 634,- 157529,91 10096Tuzemsk6 kapitdlovd granty a transfery

spolu 200 000,- 357 634,- 1.57 529,91 44,06 0/o

2.5. Plnenie rozpottu kapitflovfch prijmov

Prijmy kapitiilov6ho rozpoftu boli napliinovan6 vo qi5ke 200 000,-€ z predaja pozemkov IBV, skutotnf prijem k
31.12.2021 bol vo qi5ke 157 529,91 €, aviak nie z predaja pozemkov IBV., ale je to kapiti{loqi transfer z projektu
zlep5enie technickdho vybavenia uiebni, WIFI pre Teba a prostriedky na konvektomat ZS s tvtS. Obec teda nenaplnila

v dasti Thburkaで 13

* v zdvereinom riite obce sa pri kapitiilo{ch prijmoch na strane 6 uviidza termin ,, Z rozpodtovan;ich kapit6lovfch
prijmov 357 634,-€*, a na tej istej strane, 5t'rrtf odsek je uvedenf ten istli termin ,, Z rozpodtovanfch kapitiloqich
prijmov ale suma 157 634,-€*, rozdiel v sume je 200 000,€.

3. Cerpanie qidavkovej tasti rozpoitu
v roku 2021. Taburkaこ 14

BeZn6 qfdavky boli v rozpoitovom roku 2021 skutoine ierpan6 vo vyike I 307 233,22 €, oproti schvdlen6mu rozpoitu
boli prekroien6 o 169 773,22 €, teda vy5Sie o \4,93 %.
KapitSlov6 qidavky boli v rozpoitovom roku 2021 skutoine ierpan6 vo f5ke 227 592,06 €, oproti schv6lenr5mu

rozpoitu boli prekrodend o 5 932,06 €, teda vyS5ie o 2,75 o/a.

3.1. derpanie rozpoitu beinfch vydavkov
Schviileny rozpoiet beZnych vydavkov obce bol vo vfike 600 640,-€, rozpoitovymi opatreniami upraveny na sumu
673334,44 €, skutoin6 derpanie beZnfch vydavkov bolo vo vfike 612 656,21 €.

od roku 2017

Rok Schviileny rozpoiet Skutoinosi

2017 529 575,60 469 129,98

2018 514 688,70 494 401,74

2019 612 786,72 564 284,77

2020 645 468,93 579 071p6

2021 600 640,- 612 656,21

Na ziiklade zhodnotenia ryvoja ierpania rozpodtu beZn;ich vydavkov za uplynul6 roky a po analyze ierpania rozpoitu
beZnfch fdavkov v sledovanom roku moZno konSiatovat', Ze:

- ierpanie beZnych vlidavkov v 2021 bolo vy5Sie ako schv6leny rozpoiet a to o 12 016,21 €,
- pri porovnanf beZnlich vydavkov s predch6dzajricimi rokmi vidno, Ze mii zvySujrici sa charakter

3.2. e erpanie beZnfch vydavkov podfa ekonomickej rozpottovej klasifikdcie.

nasledovne.

「raburkaこ.15
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V;idavky

Schv6leny rozpotet Rozpoiet po zmenich Skutoinost

Bein6 vydavky spolu 1 137 460,- 1 393 560,44 t3a7 233,?2

Obec 600 640,- 673:134,44 612 656,21

7?0 226,- 694 577,01.RO (ZSs MS) 536 820,-

KapitSlov6 Wdavky spolu 215 660,- 412 595,- 221 592,06

Obec 192 000,- 444961,- 213 958,62

RO (ZSs MS) 23 660,- 7 634,- 7 633,44

Vf davkov6 finanin6 operdcie 34 000,- 34 000,- 4t269,24

〔)bec 34 000,- 34 000,- 39 950,30

0,- 0,, 1 318,94RO (ZSs MS)

Spolu 1 387 120,- t8/,0155,44 1570 094,52

Schvdleny rozpo-et Skutoinost' % plnenia

Mzdy, piaty, OON 217 865,00 194 991,55 89,50 70

Poistn6 a prispevky do poislovni 65 630,00 69 688,49 106,18 %

BeЙn` v roku 2021 boll klasifikdcie

Taburkaこ 16



Tovary a sluZby 324 446,30 298 638,23 92,46 0/o

BeZn6 transferv 56 433,1.1 40 979,24 72,62 o/o

Spl6canie rirokov I 000,00 B 358,70 92,87 0/o

Pri poloZke mzdy, platy, OON - patria sem mzdov6 prostriedky pracovnikov OcU, matriky, praco\Trikov verejnej
zelene, pracovniaky opatrovatefskej sluZby, vidno niZ5ie terpanie oproti roku 2020 o 86 048,45 €. K niZiiemu ierpaniu
pri5lo hlavne z d6vodu dlhodobej PN starostu a praco\nika ridrZby verejnej zelene, neboli teda ierpan6 prostiedky z
obecn6ho rozpoatu ale terpali nemocensk6 diivky.
Porowranie v rokoch Taburkaで .17

33. eerpanie beinfch vydavkov podl'a funktnej klasifikiicie.
Cerpanie beZnych qidavkov podla funkinej klasifiki{cie je podrobne uvedend na strane 7 a I zSverein6ho ridtu,
komentovan6 podla jednotlivfch funkcii, ktor6 samosprdva obce zabezpeiuje.

V taburke stt uvedend beЙ n6 z roku 2021 u st nezrovnalosti.rdsrtsuuluLc

Funkこ ni klasifikicia Schvdleny rozpoiet Skutocnosぜ o/o plnenia

Nakladanie s odpadom 72 040,- 68 630,99 101,93

Verejn6 osvetlenie 18 800,- 19 546,20 98,65

Byvalie a obiianska vybavenosf 25 980,- 32870,39 73,97 *

Taburkaこ 18

* pri poloZke Nakladanie s odpadom je v z6vereEnom fite, v tabulke na suane B, z6veretn6ho fdtu, v stipci schviilenli
rozpotet, uveden6 suma 72 000,- €, podfa zverejnen6ho schv6len6ho rozpoitu na rok 2A21 a Finanin6ho qikazu
subjektu verejnej sprSvy k 31.L2.2A21 - strana 2, je schvdlen{ suma 60 000,- €, rozdiel 12 000,- €. Vyr6tan6 je zle aj
percento plnenia.
V stlpci SkutoEnosd - Nakladanie s odpadom. v zdvereinom rilte je uvedenf suma 68 630,99 €, to je aj s poplatkom za
niidoby na odpad v sume 1 100,-€, po odriitani tejto sumy dostaneme 67 530,99 €. V podkladoch z oddelenia dani a
poplatkov je uvedenf prijem v sume 67 184,53 €, rozdiel v ridajoch medzi jednotlivymi oddeleniami je 346,46 €.
Na z{klade fdajov k qfo.ozu odpadu, obec v roku 2021 opiit' dapldcala.
* pri poloZke Verejn6 osvetlenie, na zdklade uvederqich fdajov, je zle vyriitand percento plnenia md byt 103,97 7o a nie

98,65 %. Pri poloZke verejn6 osvetlenie bol niirast qidavkov o 746,2A € oproti schvSlen6mu rozpoftu na rok 202]".
* pri poloZke Bfvanie a obtianska vybavenost', na zdklade uvedenlich ridajov je zle vyriitan6 percento plnenia m6 byt

126,52 o/o a nie 73,97 o/o.

3.4. derpanie rozpottu kapitSloqich qidavkov
V zfvereinom ridte je spracovany prehlad terpania kapitr{loqich qidavkov. Na rok 2021 bol schv6ienlf rozpodet
kapitr{lovfch qidavkov vo wffke 404 961,00 €. Skutodnd ierpania kapiti{lo\tfch vfdavkov bolo vo qi5ke 213 958,62 €,
Io predstavovalo ieqpanie na rlrovni 52 B3o/o.

Prehrad T3bnlkaこ 19

Funkこni klasifikich rozpoiet skutoEnost' % plnenia

qfdavky velejnej spriily - parkolj traktor /kosatka 5 500,- 4 319,10 ao ra

vfdavky verejnej sprdq, - projekt atietickii drdha 6s 000,- 890,- 1,37

r.lidavky verejnej spr6v.v - ndkup pozemkov 4 500,- 0,-

q.fdavky verejnej spr6vy - fzemnlf plSn 11 500,- 0,-

SPOrtov6 sluiby― detsk`ihrisko 5 500,- 4 692i 85,31

Ochlana pred poZiarmi s0 1BB,- 50 187,96 99,99

Skolsrvo , projekt uaebni 1.62 773,- 153 869,56 94,53

Cestd doprava -cesta v IBV 100 000,- 0,-

spolu 444967i 213 958,62 52,83

7

SchvSleny rozpodet Skutoこ nosぜ 7o pinenia

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Mzdy, platy, OON 250 334,- 305 506,- 217 865,- 197 545,- 281 040,- 194 991,55 78,97 Yo 91,99 % 89,54 o/o

Poism6 a prispevky
do poist'ovni

65 140,- 6s 140,- 65 630,- 70845.一 70 B4s,- 69 688,49 t08,76% t08,76% 106,18 %

Tovary a sluZby 253 989,- 288 403,- 324 406,30 250 174,- 257 G1.6,- 298 638,23 98,49 0/o 89,32 % 92,06 0/o

BeZn6 transfery 3B i23,- 43 559,- 56 433,14 36 378,- 32 950,- 40 979,24 95,42 0/o 75,64 o/o 72,62 0/o

Spl6canie rirokov 5 200,- B 000,- I 000,- I341,- 7 463,- B 3s8,70 1"79,640/o 93,29 0/o 92,87 %



4. Finanin6 oper6cie
Sriiast'ou rozpoitu sri aj finanin6 operdcie, ktorjnni sa rykon6vajri prevody z peiainSich fondov a realizujri sa n6watn6
zdroje financovania a ich spl6canie. Za finantn6 operdcie sa povaZujri aj poskytnut6 p6Ziiky a ndvratn6 finanin6
qfpomoci z rozpodtu a ich spl6tky, vystavene a prijat6 zmenky, predaj a obstaranie majetkovych ridasti, zahfiajri aj
prostriedky z predchddzajricich rokov (tiielovo urien6 prostriedky).
Prijmovd finantn6 oper6cie, z rozpoitovanfch 135 539,21 € bol skutoinf prijem k 31.12.2021v sume 54 375,21 €.
Vfdavkov6 finanin6 oper6cie, zahffiajii splitky istin z riverov vrStane Sf'ng.
Z rozpoitovan;ich 34 000,00 € na splScanie istiny z prijatfch fverov bolo k 31.12.2021 skutoine derpan6 32 975,30 €,
a 6 975,- € prijem finanind zdbezpeka .

5. Finantn6 usporiadanie vzt ahov
Informfcie o hospod6renf rozpottovych organizicii

Obec Borsky Sviity Jur finandne usporiadala svoje hospodiirenie vo vzt'ahu k rozpoitovym organiz6ciSm v zriadova-
telskej p6sobnosti obce podla S 16 ods. 2 zlkona o rozpoitovych pravidliich iizemnej samospriivy. InformScie o hospo-
ddreni sil uveden6 v zdvereinom ridte formou zfdtovania prostriedkov poskytnuqich na beZn6 a kapit6lov6 qidavky.
Podrobnli rozpis je na strane 17 zdverein6ho riitu.

―Z161dadn`ζ k01a s lnatersikOu ζ:k010u rabuFka ё 20

―Zdkladni ζkola s lnaterskou ζkolou Tablll'kaに 21

*V Zivereこnoln`こ腱 obce,sa p二 beZn,ch v′ davkoch rozpoこ tovych organiziciF s prdvnou subiekd宙 tou uvidza;近 dve
rozdielne sun■

"na sttane 9 je skutoこ

nosぜ k31.12.2021 vo vyζke 694 577,01 C a na stane 10je uvedeni sulna

674577,01C,rozdiel v suIIle vychidza 20 000,― C.

Kapitilov6 vチdavky bOli pOuZit6 na zak`penie kOnvektOIEatu.
―Fha11を■6 usporiadanie voこ i ζt41inel■u rozpoこ mje rOzpisan6 na strane 18 z`vereこ n6ho lこ m.
-Obec v roku 2021 neuzatvonia】 iadnu zlnluvu so ζtitnylni fondmi.

6.Vttledok hosPodlrel」 a za rok 2021

VフSledOk rOZPOさ tOV`hO hOSpOd`renia Sa ZiSt'uje pO ZtttOVanf CelkOVフCh prfjmov a Vフ daVkOV akO wSledOk iCh S`hrnnei

bilancie,V′sledok Юzpoこわv`ho hospodttema obce m6Й e bメ'prebメok alebO schOdOkjei rOzpOこ m pOdra§ 2 pism.b)

ac)a§ 10 ods.3 pFsm.⇒ ab)z`kona o Юzpoこtovフch praⅥ dich`zemnej samosp通 vy.Prebメkom Юzpoこ ttlje nadn′

rOZdiel medZi pttmami a Vチ dⅣkamirOZPOこ m・ SChOdkOm rOZpOこ tuje Z“ Omラ rOZdiel me&i pttmalni a V′ daVkami
rozpoこtu.

Vフsledok hospodttenia za rok 2021                                       ■5uttaこ 22

SchviilenlT rozpoiet Rozpoiet po zmendch Skutoё nost'k31.12.2021

BeZn6 prijny 41200,― 35500,― 30498,59

Kapitdlov6 prijmy 0,― 0,― 0,―

Prijmov6 finanin6 oper6cie 0,― 0,― 30,―

Rozpoiet po zmendch Skutoを■ost'k31.12.2021

BeZn6 vfdavky 536820,00 720226,00 694577,01

Kapitiilov6 vydavky 23660,00 7634,00 7633,44

Vydavkov6 finandne operScie 0,― 0,一 1318,94

Prijmy Wd辟け
Vysledok hospod6renia

2021
prebytok I schodok

Schviilenf
rozpotet

Rozpoiet po
zmendch

Skutotnosf
k31.12,2021

Schv6lenf
rozpoiet

Rozpodet po
zmeniich

Skutoこ■ost'

k31.12.2021

Bein6 prijmy
spolu

■漁
`Wぬ

V貯

纂
'01u

211926,60

147864,45

Obec 1244515,― 1435086,89 1488661,23 (])bec 600640,― 673334,44 612656,21

RO(ZSs MS) 41200,― 35500,一 30498,59 Ro (zS s uS) 536820,一 720226,― 694577,01

KapitSlov6 prijmy
spolu

Kapltaove Wぬv貯
spolu

-64062,15
C)bec 200000,― 357634,一 157529,91 C)bec 192000,― 404961,一 213958,62

RO (ZSs MS) 0,― 0,‐ 0,一 RO(ZSs MS) 23660,― 7634,一 7633,44

PrlmOV`finallを n`
operacle

V′ daVkOV`finanこ n`
operacle

14424,91
Obec 80000,― 135539,21 54375,21 Obec 34000,― 34000,― 39950,30

RO(ZSs MS) 0,‐ 0,― 30,― RO(ZSs MS) 0,― 0,― 1318,94
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Schvtilenj rozpoiet



PRIJMY SPOLU 1724089,94

VYDAVKY SPOLU 1561800,58+]_318,94  zroku 2020
1563119,52

HOSPODARENIE OBCE 160970,42

Vylfienie z prebytku 108575,84

UPRAVENЁ HOSPODARENIE OBCE prebytok 52394,58

Obec v roku 2021 hospoddrila s prebytkom 160 970,42 €; takto vyki{zan;i prebytok rozpodtu je zistenli v sfilade s 5 2
pism. b) a c) a $ 10 ods. 3 pism. a) a b) ziikona d.583/2004 Z.z. Podla S 10 ods.6 ziikona 4.583/2004 Z.z. sriiast'ou
rozpoitu obce sri finanind operdcie, ktoqimi sa r,ykon6vajri prevody prostriedkov peiainfch fondov a realizujti sa

ndwatnd zdroje financovania a ich spldcanie.
Rozdiel medzi prijmovlimi a vfdavkovjmi finantnymi oper6ciami obce v roku 2021 iini 147 864,45 €. Kapitiilovy
rozpoiet je schodkovj vo v1i5ke - 64 062,15 €. Zostatok finaninych operdcii 14 424,9L €

Podla $16 ods. 6 a 7 zdkona d.583i2004 2.2., ak moZno pouZif v rozpodtovom roku v srilade s osobitnym predpisom
nevyderpan6 fdelovo urien6 prostriedky poskytnut6 v predchiidzajdcom rozpodtovom roku zo St6tneho rozpoitu,
z rozpodtu Eur6pskej fnie alebo na zdklade osobitn6ho predpisu, tieto nevyierpan6 prostriedky sa na fiely tvorby
pefiaZnfch fondov pri usporiadani prebytku rozpoitu z tohto prebytku vyiutujri. Ide o nevy-erpan6 rltelovo urden6
prostriedky poskytnut6 v predchddzajfcom rozpoitovom roku zo 5R, z rozpoitu EU alebo na zdklade osobitn6ho
predpisu, ktor6 moZno pouZil v nasledujricom rozpoitovom roku. Z prebytku rozpoitu sa tak ryluiujri nevyierpiur6
riieiovo urten6 prostriedky poskytnut6 v predchiidzajfcom rozpodtovom roku zo 5R, z rozpoitu EU alebo na zdklade
osobitn6ho predpisu, vo vySke 108 575,84 €, podrobny rozpis tjchto prosuiedkov je uvedenli na 11 a 12 strane
predloZen6ho zdveretn6ho r,iitu.
Prebytok rozpoitu v sume 160 970,42 €, upraveny o sumu 108 575,84 € vyjadruje upraven6 hospodSrenie obce
s prebytkom 52 394,58 €. V niivrhu z6veredn6ho rlitu, obec nawhuje celf sumu previest'do rezervn6ho fondu.

7.Tvorba a pouこ ide prost五edkov pettattnチ ch fondov(‐ zerⅥl〔ho fondu)a socittneho fondu

S逓こast'ou z`vexこ n`ho liこ tuje inお Ⅲl丘da c hospodttenf s pe五 aZn′Iゴ わndmi obce k 31.12.2021.Obec Borsk′ Svaザ

Jur m`v zmysle§ 15z`konaこ 583/2004 o Юzpoこtovチch pra宙dl`ch`zemn● samosprivy vyヤoren6 2お ndy:腱zerⅥly

fond a socilLly fond.

RezerⅥ lコ fond‐ obec vy村計a rettrvnチ おnd z prebyd(u hospodttenia p`sluζ n`ho rozpoこわv`ho Юka,Pouttde

prostliedkov rezerv116ho fondu podlieha schvtteniu C)Z.

Sod61nyお nd¨ tvottu a pouZitie socittneho fondu uFavuje kolekif■■a zmluva.

Povintt pridel do soc五 lneho fondu vo vフ壼el%predstavov』 こ籠量u l"4,19C.
Vフdavky saこ e叩誼 vp五ebehu roka nasledovlle― nastavovame vo w壺 e 511,50C

‐dovolenka   vo vチ ζke 1 396,00C.
*V tabul'ke na stane 12‐ z`vereこn`ho近こtu‐ Tvoめa a pouzme prosmedkov pemZnフ chねndo、 pnねnde FO

(pravdepodobne fond opriv a`drZby),obec neuviedla】 iadne`d●e.V roku 2016 a 2017 boll uv`dzan`finalこn`

pЮstiedky vo wζ ke 18 984,60C.Od Юku 2018 sa neuvidza】 iaden近 d■.Na strane ll z`vereこ n6hoここtu,v texte o
prebyth,je zmienka o nevyこ eTanフ ch prosiedkoch z fondu prev`dzky,`dr】 by a op五v v sume 7 719,20C.

Zostatok na fondoch k 31.12.2021 v tabullke.

Porovnanie a Юkmi ■lbul'kaこ 24

Taburkn

9

Rezervny fond Soci6lnv fond

Stav k 1. janudn-r 2021 172605,40 Stav k 1. janudru 2021 445,10

98970,42 1704,19T｀vorba― za rok 2021 Prirastok povinnlz pridel 1%

ierpanie - rok 0,― (I〕 erpanie celkom 1907,50

271575,82 241,79Zostatok k 31.decelnbru 2021 Zostatok k 31.decernbru 2021

Rezervny fond Soci6iny fond

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Potiatotn.v stav k 1. janudru 329616,53 159752,38 172605,40 237,10 1757,13 445,10

Tvorba 24309,15 12853,02 98970,42 1870,13 1950,87

ierpanie - rok 16049,72 - uzn.こ .120/2019

1080,―   ― uzn.こ .121/2019

81859,55 - uzn.こ .122/2019

3228,―   ― uzn.こ .123/2019

21626,21 - uz■ .こ.124/2019

0,― 0,¨ 350,10 2933,― 1907,50

1704,19



66899,63
2461,79
968,40

‐ uzn.こ .125/2019
- uzll.こ .126/2019

 ヽuzn.こ .127/2019

Zostatok k 31" decembru 159752,38 172605,40 271575,32 1757,13 445,10 241,79

+ Vyhodnotenfm pohybov finandnlfch prostriedkov na rezervnom fonde, bolo zisten6, Ze obec v priebehu roku
disponovala prostriedkami rezervn6ho fondu, ale v roku 2021 Obecn6 zastupitefsffo BSJ, nerozhodlo uznesenfm o
nakladani s prostriedkami rezenm6ho fondu.
Rezerrmy fond, jeho tvorba je zo strany obce obligat6rna a vyplfva to z $ 15 ods. 4 z6kona i.583/2004 Z.z. o
rozpoitoqich pravidlifch rizemnej samospr6vy a o zmene a doplneni niektorfch z6konov v z.n.p.. Prostriedky
rezenrn6ho fondu musia byd veden6 na samostatnom fite a ich pouZitie podlieha schvdleniu OZ, vzhladom k
uveden6mu bolo konand v rozpore s danfm ustanoven[m z6kona.
Obec mii povinnost'vytv6rat'rezenmf fond vo vf5ke urienej ich zastupitetstvom, najmenej vSak vo vlike lO o/o z
prebytku rozpottu a zdkon 4.583i2004 Z.z. umoZfluje prostriedky rezenm6ho fondu pouZit' aj na rihradu beZnfch
qidavkov, a to na tieto riiely:
- ak v priebehu rozpottov6ho roka vznikne potreba rihrady beZnfch qidavkov na odstrdnenie havarijn6ho stavu majetku
obce alebo majetku \rfc, alebo na likvidiiciu 5k6d sp6sobenfch Zivelnfmi pohromami alebo inou mimoriadnou
okolnost'ou, ktor6 nie sri rozpoitovan6 a kryt6 prijmami beZn6ho rozpoitu,
- na rihradu zdvdzkov beZn6ho rozpottu, ktor6 vznikli v predch6dzajricich rozpoitoqfch rokoch, maximiilne v sume
prebytku beZn6ho rozpoitu vyk6zan6ho za predchiidzajdci rozpottovf rok.
V pripade poruSenia riielu pouZitia prostriedkov peilainfch fondov alebo v pripade, ak by do5lo k poskytnutiu alebo
pouZitiu prostriedkov pefiaZnfch fondov nad rdmec oprdvnenia, p6jde o poruSenie finandnej discipliny podla S 31
zdkona i'52312o042'z' 

B. B,ancia alcdv a pasiv

Celkovj majetok obce podla rittovnej ziivierky dinil 6 924 47L,34 €, a jeho hodncta medziroine stripla o 218 434,91€.
Stav aktiv a a k31.12.2021 T`lbul'kaこ 25

Bilancia aktiv. Celkovii hodnota majetku v zmysle ridajov riitovnictva a ndwhu zdveretnriho riitu obce Borskf
Svlity Jur zarok202l predstavuje sumu vo v1iSku 6 924 471,34 €.
NajvyS5i podiel na hodnote majetku obce m6 dlhodobf hmotn;i majetok v objeme 5 009 744,31€, a medzirodne bol
zaznamenany pokles hodnoty tohto majetku o 33 096,01 €.
Bilancia pasiv. Vlastn6 imanie a zfxdzky spoiu 6 924 471,34 €.

Porovnanie - bilancia aktiv s rokmi. ■bblirkaこ .26

* od roku 2020 obec neuv{dza ridaje v poloZke - Poskytnut6 ndwatn6 fin. qipomoci kritkodob6.

Fklktiva k 31.12.20201 Pasfva k 31.12.20201

NeobeZny majetok 5600699,46 Vlastn6 imanie 4461212,28

ObeZny majetok 1321550,26 Z6vazky 878978,40

easov6 rozliSenie 2221,62 (三lasov`roz1lgenie 1584280,66

Spolu 6924471,34 Spolu 6924471,34

KZ k 31.12.2019 KZ k 31.12.2020 IくZ k31.12.2021

lMIAJETOK SPOLU 6677437,41 6706036,43 6924471,34

Neobeiqi majetok spolu: 5685363,08 5633795,47 5600699,46

Dlhodobli nehmotny majetok 0,‐ 0,― 0,一

Dhodobj:b■lotn′ m■ざok 5094407,93 5042840,32 5009744,31

Dlhodoby finanin;i majetok 590955,15 590955,15 590955,15

Obeinf majetok spolu : 989466,40 1068418,19 1321550,26

Zdsoby 0,一 Or 0,―

Z(itovanie medzi subj. VS 688497,77 677338,45 818819,45

Dlhodob6 pohladiivky 16083,00 0,― 0,¨

Knitkodobd pohl ad;ivky 4417,49 10820,62 10680,77

Finantnf majetok - riity 280468,14 380259,12 492050,04

Poskytnut6 nSvratn6 fin. vypomoci dlh. 0,― 0,― Or

Poskytnutd ndvratnd fin. vypomoci kr6t. 0,一
=

dasovd rozliSenie 2607,93 3822,77 2221,62

∩
υ

ｌ
■



KZ k31.12.2019 IくZ k31.12.2020 KZ k31,12.2021

Vlastnd imanie a zfvizky spolu 6677437,41 6706036,43 6924471,34

Vlastn`inlollie: 4296893,69 4382003,33 4461212,23

Zfv'azky: 859998,20 848022,45 878978,40

Rezervy 1900,00 1980,00 1980,00

Z6こtovanie rnedzi VS 33217,57 23976,38 98583,63

Dlhodob6 zivlzky 756975,14 721689,86 686379,83

Krdtkodob6 zAvdzky 67905,49 61474,21 62132,94

Bankov6 ivery a vypornoci 29902,一 29902,―

Casov`rozlgellie 1520545,52 1476010,15 1584280,66

Porovnanie * bil,ancia

Prehrad

Prehrad

S ■okmi. Tabulkaと 27

Podla predloZenfch podkladov, je moi,n6 majetkovf poziciu obce hodnotit' kladne.

9 Bilancia p01lradttvok

od roku 2017-2021
Tal)urkaこ 28

Obec v roku 2021 zaznamenala zniZenie stal.u pohl'addvok oproti predchi{dzajricemu roku o 2 391,26 €. Je potrebn6
venoval zvySenri pozornost'vym6haniu pohliadiivok v zmysle platnej legislativy a prijatych oparreni obce.

Prehrad obce.
Tabulkaと 29

Vjvoj daioufch pohladiivok je dlhodobo zlf. Najviii5iu poloZku v roku 2021 tvorili pohladiivky z nedaiovych
prijmov, z doho 7 036,20 € sti pohiaddvky za vyvoz komuniilneho odpadu. Z dahovych pohladdvok s(i to pohladdvky
za daf, z nehnutefnosti 4 830,87 €. Obec na iiseku daiov._ich pohl adiivok zdpasi dlhorodne s nedisciplinovanost'ou
svojich obyvatefov. Z pohladu napiilania prijmov, obec v d6sledku pohliadiivok prichddza v sridte o sumu 13 008,91 €.
Odporuiam zrriSil efektivitu a riiinnost' vymdhania daiovych nedopiatkov a ostatnych poplatkov, a uplatiovat' aj
sankcie v konani.

10 Prehl'ad o stave a rfvoji dlhu.

zdvazkov obce od roku 2017 - 2A21 rabur.ha i.:ro

Celkov6 vfika zilviizkov obce v roku 2021 dosiahla rirovei 50,78 yo skutoinych beZnych prijmov rozpodtov6ho roka.
Podrobnf prehlhd o stave a r4fvoji dlhu obce k31.12.2021je uvedenf v zdverednom f dte na strane 1.4 a\, L6.
Stav zdvdzkov z bankovych riverov k31.12.2021bol vo vy5ke 29 9A2,- €

Rok Pohliad6vky ceikour

2017 12059,41

2018 12659,63

2019 12865,65

2020 15400,17

2021 13008,91

2017 2018 2019 2020 2021

dail z nehnutelnosti (pozemky, stavby) 5619,69 5407,34 5217,62 4015,37 4830,87

dai za psa 142,76 119,52 129,48 224,76 120,一

poplatok za KO 6272,81 6335,86 6604,86 8237,93 7036,20

pohladdvky z ndjmu za bytl' 24,15 796,91 913,69 2922,11 1261,34

Ceikorn 12059,41 12659,63 12865,65 15400,17 13008,91

Rok Zdvdzky spolu
% zo skutotnych
beZnlich prijmov

Dlhodob6
zlvazky

KrStkodob6
z1vhzky

Bankovd rivery
a vypomoci

2017 919446,30 77,5296 830266,61 96115,58

2018 906506-33 76,51_9′ 6 793094,19 102070,40

2019 859998,20 67,739′6 756975,14 67905,49

2020 848022,45 59,449′6 721689,86 61474,21 29902,一

2021 878978,40 50,789′6 6861379,83 62132,94 29902,―
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Nttvaこζl podiel na celkov′ ch zivazkoch in旬

`dlhodob`z`vazky,nttmi ivery zo SFRB,ktor6 tvoria 78,0696CelkOVフ Ch Z`VazkOv.TietO z`vazky stt k]・ メ

`z pttmOV Za ndjOm bytOV,pretO je d61ettt6 SledOVat'platObntt diSCiplinun奇 OmnikOV.OStatn`ZiVazky s`krytё  z beを nフ Ch PrちmOV rOZpOこm.

Prehlad o fveroch a financovania obce k 31.12.2021. ・■lbuFkaこ 31

Dodriiavanie pravidiel pouZivania n6vratnfch zdrojov financovania.
Podmienky na prijatie ndvratnych zdrojov financovania su upravene v ustanoveni S17 ztlkona i. 58312004 Z. 2..

Obec v zmysle ustanovenia S 17 ods. 6 zdkona 4.58312004 Z.z. o rozpo(tovych pravidliich rizemnej samosprdw
a o zmene a doplneni niektorych z6konov v z.n.p., m6Ze na plnenie svojich riloh prijat'n6vratn6 zdroje financovania,

len ak:
a) celkovii suma dlhu obce neprekro(i 6Aa/o skutodnlich beZn;f ch prijmov predchddzajfceho rozpottov6ho roka

a

b) suma spliitok ndvratnych zdrojov financovania, w6tane rihrady vlnosov a suma spli{tok zSvazkov z investiinych
doddvatelskfch fverov neprekroii v prisiu5nom rozpoitovom roku 25 % skutoinych beZnych prijmov
predchiidzajfceho rozpoltovdho roka znii.enych o prostriedky poskytnut6 v prisluinom rozpoitovom roku obci
z rozpoitu in6ho subjektu verejnej sprdvy, prostriedky poskytnut6 z Eur5pskej rinie a in6 prostriedky zo zahranidia
alebo prostriedky ziskand r-ra zdkiade osobitn6ho predpisu.

a)
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutoin6 beZn6 priimy k 31.12.2020 S 17 ods.6 pism. a)

29902,一 1426726,51 2,10,6

Ziikonnii podmienka podla $ L7 ods.6 pism. a) zdkona i.583/2004 Z.z.bola splnenii

b)

Suma ro-nfch spi6tok vrdtane
rifuady vinosov za rak 2021

SkutOこ n`upraVen6 beZn`prfimy

k31.12.2020 $ 17 ods.6 pism. b)

42588,20 921718,39 4,629′ 6

Zikonnd podmienka podla $ 17 ods.6 pism. b) zdkona i.58312004 Z.z.bala splnend
* na strane l-6 zdverein6ho riitu obce chfba vyjadrenie, ti bola splnend zdkonn{ podmienka podla g 1-7 ods.6 pism. b)
z6kona 4.583/2004 2.2, apri fdajoch uvedenych k qipoitu boli pouZit6 ridaje o skutoinfch upravenych beZnfch
prijmoch z roku 2021 namiesto roku 2020.

Na podkiade ridajov uvedenych vyS5ie, celkovd suma dlhu obce je vo vyike 2,L0 o/o, neprekraEuje 60% skutodnfch
beZnfch prijmov predch6dzajriceho rozpodtov6ho roka, a suma spldtok nSwatnfch zdrojov financovania, vr6tane
rihrady qfoiosov a suma spliitok zdv'azkav z investiinych dodiivatelskfch fverov j e 4,62 o/o, neprekraiuje 25%
skutoinfch beinfch prijmov predchi{dzajfceho rozpoitov6ho roka, obec dodrZala ustanovenia S1-7 ods. 6 Ziikona o
rozpoitoqfch pravidldch fzemnej samosprdvy.

Obec v roku 2021 neposlrytla zdruky Ziadnym fyzickfm ani priirmickfm osobi{m.
Obec neuzatvorila v roku 2021 Ziadnu zmluyu so Stiitnymi fondmi.

Zostatok finandnych prostriedkov k31.12.2021na v5e&fch bankovfch riitoch a pokladni obec vykazuje vo vflke
5031 57 v tomto zostatku

dislo zmluvy
Podpisan6

rok
Splatnost'

rok
、′
‐
enter t,こ el √`,ζka iverll

Rotnd spl6tka
istiny

Rodnd spldtka
drokov zostatok

205/497/2007 2007 2038 SFRB Vystavba bytov6ho
domu d.753

458739,96 15007,22 2491,48 258033,68

205/521/2011 2011 2042 SFRB Vystavba bytov6ho
domu i.790

612177,一 19222.28 5867,22 424100,96

spolu 1070916,96 34229,50 3358,70 679134,64

Nezapotitava
sa do dlhu

eibcp

Uznesenie

vlidy SR

こ.494/2020

2020 2027 MiF SR

Kompenz6cia
r,lipadku dane z

priimov fyzickfch
os6b v roku 2020"

29902,―
Od roku 2024

7475,一
29902,―

spchi 29902,― 0,一 0,― 29902,00

Zapoiitava
sa do dlhu

obce

Bankov`iこ ty k 31.12.2021 CiS10に1こtu Suma v €

beZnri 6iet 3202000002 147042,96

rezervny fond 3202002016 271575,42

sociSlny fond 3202005006 241,79

zdbezpeiky a fond opr6v 3202006009 78585,72

dotainy riiet 3202001005 1,81

spolu 497447,7
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Rok 2020 2021

Bankovri dity k 31.12. 374010,07C 497447,70C

Pokladnica k 31.12. 5157,05C 5722,87C

Ceniny k 31.12. 1092,00C 0,― C

spolu 380259,12C 503170,57C

:P)okladnica k 31.12.2021 5722,87C

Ceniny je k 31.12.2021 0,一 C

* Ako uZ bolo uveden6 na strane 10, finanEn6 prostiedky na rezervnom fonde v plnej vflke 271 575,42 C boli na
samostatnom fdte az k3t.L2.202L.
Porovnanie sta\.u s rokom.

12. PREHLAD O POSKYTNUT{'CH DOTACIACH
Nivrh z6verein6ho riitu obce na strane 16, obsahuje aj podrobn;f prehlad o poskytnuqich dotiici6ch podla S 7 ods.4

zdkona i.583/2004 Z.2., a VZN i.1/2018 o poskytovani dot6cii a -lenskych prispevkov fyzicklfm a pr6vnicklim osob6m
podnikatel'om na podporu vleobecne prospeinlich sluZieb, na vSeobecne prospe5nlf a verejnoprospeSnlf {tel, v dleneni
pod la jednotlivych prijemcov.
Obec poskytla dotdcie v celkovej vfSke 2i 050,- €, suma skutoine pouZitlich finaninych prostriedkov bola 19 542,34 €,
v5iSka nepouZitych prostriedkov vo ru."iSke 1 507,66 €, bola riadne vyriitovand.

13.HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOCTU
ObeC neuplathule progranlovフ rozpoこet na ziklade uznesenia OZこ .71/2013.

14. PODNIKAIE[:SKA ETTWOSf
V zmysle $18 ods. 2) zitkona583l2004Z.z. O rozpodtoqfch pravidlSch rizemnej samosprdvy obce; ak obec vykondva

podnikatelskri Iinnost', prijmy a qidavky na trito iinnost' sa rozpodtujri a sledujri sa na samostatnom riIte. Niiklady na
trito tinnost'musia byd kryt6 rrfnosmi z nej. Prostriedky ziskan6 z rozdielu medzi qfoiosmi a niikladmi po zdaneni
pouiiva obec ako doplnkovf zdroj financovania.

Obec Borskf Svtitf Jur v z6verednom fdte uvddza, Ze nevykondva podnikatelskf iinnost'. Preverovanim bolo
zisten6, ie obec m{ vydan6 Zirmostensk6 opr6rmenie - Okresnf rirad Senica, tislo Zirmostensk6ho registra: 205-9599 ,
na Statutiimy orgiin Anna Kratochvilov6, 908 79 Borskf Sviitf Jur 703.
* Obec v zfvereinom riite uvddza, Ze nevykoniivala podnikatelslei iinnost', nemala Ziaden prijem, no nesplnila si
povinnosti v srivislosti so Zivnostenskfm opriivnenim.

15. UDAJE O HOSPODARENI PRISPEVKO\rrCH ORGANIZACfi
Obec nie je zriad ovatelom prispevkovfch organizdcii.

ZAVER

(I)bec 13orsk′ Svさ tフ Jur v roku 2021 hospod`rila podl'a schv61en`ho rozpoこ tu a ttdaJe o rozpoこ tovom hospodireni
sihrnne spracovalo do z`vereこ n`ho`ё tu.N`vrh zivereこ n`ho近こtu obce Borsk′ Svat′ Jur za rok 2021 je spracovan′ v
s61ade s prisluζ nフIni ustanoveniaI■ li§ 16a§ 16 ods.5 zdkonaこ .583/2004Z.z.o rozpoこ tov′ch pravidlich izenlnei

samospr`vy.N`vrh zivereこ n`ho`こ儘obce Borskフ Svatlク Jur za rok 2021 bol zver● nen,vs`lade s§ 9 ods.2z`kona
こ.369/19901乙 b.o obecnorn zriadeni v zneni neskorζ fch predpisOv a§ 16 ods.9z`konaこ.583/20041Z.z..Nivrh
ZiVereと n`ho`こ tu vζ ak nebol zverqnenナ v zmysle§ 34z`konaこ .305/2013Z.z.o e Goverlnente na elektonickej

llradneJ tabuli https:/1cuct.sif)vonsk6.sk.

ObeC V znlySle zikona poZiadala o overenie lこ tovnej z`vierky za rok 2021 audftorom. V spr`ve audftora sa vsak

uv`dza,乞e audftor vvr。 こnu sprdvu obce Borskフ SVat′ Jur,nelllal k diSpOZiCil,pretO Sa V SpraVe Z auditu neVyiadrili

k toIIlu:

―こi infornl`cie uveden`vo v57■ oさ ne〕 spr`ve zostavenei za rok 2021 s`vs`lade s lこ tovnou z`vierkou za danフ rok,
_こ ivチ rOこni SpriVa ObSah可 e infOrmiCie pOdra z`kona。 6こtovnfc～e.

AZ po predlo乞enf vフ■oこn● spr`vゝ Sa audftor vyjadri k tomu,こ i zistil vチ znamn6 nesprivnosti vo vフ roこnq spr`ve.

()beC v rdlllCi nlolnosti sch、 ア

`lendho rozpoこ

tu v roiku 2021 zabezpeこ ila vykon z`kladnych samospravnych funkcif obce

劉funkCt ktOr`Vyplナ v苺

`z prenesen`ho vykonu 
ζt6tnei spravy,V zlnysle§ 16 ods.2z`konaこ 583/2004Z.z.o

rOZpOこ tOV′ Ch praVidliCh 6Zel■ nei SalnOSpr`Vy VZ.n.p.,ObeC inanこ ne tisporiadala svoJe hospodirenie vritane

finanこ nフCh VZt'ahOV k Zriadenチ m alebO Za10】 enフm pr`Vnick′ m osob`m a k osobim,ktolym poskytla prostriedky z

rOZpOこ tu a ta11(tieZ uSpOriadala finanこn6VZぜ ahy k ζt`tneFnu rOZpOこ tu.

VラSledOk hOSpOdirenia ObCe b01 uZatVOreny po celkoveJ uprave hospoddrenia s prebytkoln vo vyske 52 394,58C
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Obec v zdvereinom riite nawhuje celf prebytok rozpodtu pouZit' na tyorbu rezenmdho fondu.
Yzhladom na zisten6 a ly5Sie uveden6 skutoinosti srivisiace s predloEenlfoi zdveretnfm {itom, ako napr.:

- chybnd uvedenie diitumov,
- chfbajrice texty,
- jednak rozdiel v uv6dzanfch sumdch, ako aj pri pouZiti rovnak6ho terminu uvedenie odli5nfch srim s podstatnfm

rozdielom,
- uvedenie rozdielnych ridajov pri schv6lenom riite v roku 2A2l a ridajov v zdvereinom fidte,
- v niekto4ich pripadoch vyriitan6 zle precento plnenia,
- rozdielnost'ridajov v predloZenfch podkladoch od jednotliqich oddeleni riradu,
- chfbajrice kon5tatovanie o splneni - nesplneni uriitfch podmienok,
- nedodrZanie podmienok pri disponovani s prostriedkami rezenm6ho fondu y roku 2021,
- nedodrZanie postupu v srivislosti so Zivnostenskym oprdrmenim,

odponilam OZ Borskf Sv[ty Jur, podlh S L6 ods. 10 ziikona o rozpottoqich pravidldch rizemnej samosprdvy,
uzafvorit' prerokovanie nfvrhu Ziiveredn6ho fttu obce zarok}A2L 'qirokom:
celorodn6 hospoddrenie sa schval'uje s vyhradami."

Borsk;f Sveti Jur drta27.6.2021 hlavny kontrol5r
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kontrol6r obce Borsky Sviity Jur

Niivrh plSnu kontrolnej dinnosti hlavn6ho kontrolora obce Borsklf Svetf Jur na 2. polrok roku 2022.

V srilade s S 1Bf ods. 1 pism' b), z6kona i. 369/12990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoriich
zmien a doplnkov, predkladdm obecn6mu zastupitelistvu ndvrh pidnu kontrolnej dinnosti na
2. polrok roku2022.

A) Kontrolnd tinnost'
1' Kontrola vybavovania st'aZnosti v podmienkach obecnej samosprdvy.
2. Kontrola vybavovania peticii v podmienkach obecnej samtsprdvy-

B) Ostatn6 kontroly
1' Kontroly na zdklade S l8f ods. 1 pism. h) z6kona d. 369/1990 zb., akho o ro poZiada obecn6

zastupiterstvo alebo starosta v pripade ak vec neznesie odklad.
2' Kontroly vykon6van6 z vlastn6ho podnetu na zdklade poznatkov, o ktorych sa hlavny kontrol5r

dozvedel pri vykone svojej iinnosti.

C) Vfkon ostatnej kontrolnej dinnosti
1' Spracovanie stanoviska hlavn6ho kontrolora obce k ndvrhu rozpodtu obce Borsk;f Svetlf Jur na

roky 2023 a22025
2. vypracovanie ndvrhu pl6nu kontrolnej dinnosti na L polrok roku 2023
3. Vypracovanie spr6vy o kontrolnej dinnosti zarok2022
D) V;ikon ostatnej iinnosti hlavn6ho kontrokira
1' Vykonavanie metodickej dinnosti v rdmci preventivnej funkcie kontrolnej dinnosti.
2. Udast'na rokovaniach oigdnov obce
3. stanovisk6 k pripravovanym materidlom na rokovanie orgdnov obce
+. Udast'na Skoleniach a d'aliie vzdeldvanie.

Spracoval:
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1 5 -11- 2021
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Machata Jozef rod. Machata, nar. 27.07.1950 a manZelka Machatovti Ruiena rod.
Valachoviiovd, nar. 06.05.1961 bytom 908 79 Borski, Sviitj, Jur v i. 423.

Borslqt

Obec Borsky Svtitit Jur
Stepniiky 690
908 79 Borskit Sviitit Jur

Yec: Ziadost' o odktipenie iasti obecndho pozemku.

Ziadame o odkupenie iasti obecntiho pozemku z C- KN par. i. 1026/\-ost. plocha
o vymere 26975 m2 a to diel i. 10 o vi,mere I0 m2 a diel i, ll o vymere I m2 a z KN-E
parcele i. 1019/1 - ostat. plocha o vymere 4406 m2 diel i 9 o vi,mere 27 m2 vietko vo
vlastnfctve Obec Borsk!,Sviit!,Jur, podfa geometrickdho pldnu i. 19/2019, vyhotovendho
Tomdi Holii , GeoTime , Prievaly i. 352 a overendho Olcresnym ilradom Senica odbor
katastrdlny , ktord iasfi srt siliast'ou pozemku , hor!, toho iasu uZfvame. Geometricl<ym
pldnom sil zamerand skutoind ploty a tcito iast'pozemku sa nachddza vo vnutri oplotenia
a uZlva sa ako dvor a iast'pod rodinnym domom. Oplotenie bolo vybudovan,! uZ niekolko
desiatok rokov spdt'. Preto iiadame Obecn,! zastupitefsfvo o schvdlenie odh)penia .

Priloha : - k6pia geom. pldn i.l9/2019

i,'rl":'
Machata Jozef rod. Machata

Machatovd Ruiena rod. Valachoviiovd

P,m. - rn*'f,'+ /5. ,fl. lo?t -/



SpoSatnen6 podfa
zlkone 748t98 Z.z.
sumou ...../t:....G

Geometrickf pl6n je podkladom na pr6vne rlkony, ked' 0daje doteralsieho stavu vikazu vlimer sLi zhodne s (dajmi platnych vlpisov z kalastra nehnutel'nosti

Vyhotovitel'

Tom65 Holi6 - GeoTime
Prievaly 352

906 34 Prievaly
tomas.holic@geotime.sk, tel: 0907 266 299

rco: 46 284 753

Trnavskt? Senlca Borsk'i'Svdt'i Jur
Kat.
ozemie Borskv Svdtv Jur 19 / 2019

Cisto
pl6nu

Mapovf
rist 6. XX_16_3, XX-16_7

GE O ME T RI C K''f PLAN ZZ;f,:;;;,;,'{! i,'/ii I, 3 ;U "',
Vyhotovil Autoriza6ne overil

;";;,- 
-'-"' 

lnp. Jarr'nila KOVAdOV,A
Dria:

9.5.2019 | TomaS Holii
Dria: I Meno:

s. s. 20 1 g,:r#,I;l\*vrn. P e te r H o t i i
Dna: 1Z -05- Z0tg .L:" 4oUta?

Nov6 hranice boli v prirode oznaden6

mlrom. plotom

f

a presnostou zodpoveda predpisom

Pediatka a podpis

Z6znam podrobn6ho merania (meradsky ne6rt) 6.

1 384
lUradnice bodov oznaaenich dislami a ostatne meradskd Udaje s0
rlozen6 vo vseobecnej dokumentdcti

1.d.6.50 - 1997 %g:s$ \ \,/
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