Zápisnica
zo zasadnutia OZ vo V ý b o r n e j , konaného dňa 14.12.2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
3. Programový rozpočet obce Výborná na roky 2018 – 2020.
4. Rozpočtový harmonogram na rok 2018.
5. Schválenie vykonávania zmien v rozpočte starostkou obce.
6. Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom – 2x.
7. Rozpočtové opatrenia č. 12/2017.
8. Žiadosť o fin. príspevok pre rok 2018 - TJ Výborná.
9. Žiadosť o fin. príspevok pre rok 2018 - RKFÚ Slov. Ves.
10. Žiadosť o fin. príspevok pre rok 2018 – Občianske združenie, Slovenská Ves.
11. Schválenie kúpnej zmluvy p. Alena Wrožynová, Výborná č. 26.
12. Žiadosť o kúpu pozemku p. Ján Gallik, Výborná č. 99.
13. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – studňa pri nájomných bytoch.
14. VZN o vodovode v obci Výborná.
15. Komunitné centrum v obci – spolufinancovanie.
16. Rôzne.
17. Záver.

za program hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
1.Starostka obce Ing. Viera Strelová otvorila zasadnutie a privítala všetkých prítomných.
2.Starostka obce predložila poslancom OZ v zmysle § 18f ods. 1 písmena c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2019-2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018. Stanovisko k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, ktorý bol
spracovaný v súlade s §9 a §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
zohľadňuje výdavky obce Výborná potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce,
výkonu funkcií prenesenej štátnej správy a tiež výdavky pre rozvoj obce a tým zlepšenie
životných podmienok obyvateľov. Na základe uvedených skutočností hlavný kontrolór obce
odporúča OZ vo Výbornej predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť návrh
Programového rozpočtu na roky 2019-2020 vziať na vedomie. Poslanci prijali toto uznesenie :
Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
3.Starostka obce predložila poslancom OZ Programový rozpočet Obce Výborná na roky 2018
-2020. Návrh rozpočtu obce Výborná je vypracovaný v súlade s existujúcimi legislatívnymi
predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese
predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí ako aj
použitie prostriedkov rozpočtu. Návrh Programového rozpočtu Obce Výborná na roky 2018 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 16.11.2017 do 14.12.2017. Nakoľko neboli
žiadne námietky zo strany občanov obce, rozpočet bol predložený na schválenie poslancom
OZ. Po prehodnotení rozpočtu a krátkej diskusii poslanci OZ prijali toto uznesenie :
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
rozpočet Obce Výborná na rok 2018 vrátane programov a podprogramov,
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
berie na vedomie
rozpočet Obce Výborná na roky 2018 - 2020 vrátane programov a podprogramov.
4.Starostka obce predložila poslancom OZ vo Výbornej Rozpočtový harmonogram obce
Výborná na rok 2018. Poslanci po preštudovaní rozpočtového harmonogramu prijali toto
uznesenie :
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
Rozpočtový harmonogram obce Výborná na rok 2018.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
5.Starostka obce požiadala poslancov OZ o schválenie v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonávanie zmien
v rozpočte starostkou obce s určením rozsahu. Poslanci po krátkej diskusii prijali toto
uznesenie :

Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
a/ presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b/ povolené prečerpanie a viazanie príjmov,
c/ povolené prečerpanie a viazanie výdavkov,
d/ povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. /do 31.08./.
Zmeny rozpočtu pri presune rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami
a programami v rámci schváleného rozpočtu do výšky 4.000,00 Eur v jednotlivých prípadoch
pri dodržaní určenej účelovosti.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
6.Starostka obce predložila poslancom OZ Správu o kontrole vykonanej hlavným
kontrolórom obce Výborná podľa osobitných predpisov – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Poslanci OZ prijali toto uznesenie :
Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
berie na vedomie
správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Výborná v mesiaci 10/2017
a 11/2017.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
7.Starostka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 12/2017 v súlade s § 11
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p . a na základe ods. 2
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci po krátkej diskusii prijali toto uznesenie :
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 12/2017 :
a/ v súlade s § 11ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods.2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b/ v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmenom b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolené prekročenie
a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
8.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o poskytnutie dotácie TJ Výborná pre rok
2018. Ide o žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť Telovýchovnej jednoty
vo Výbornej. Nakoniec poslanci prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
dotáciu Telovýchovnej jednote Futbalový oddiel Výborná vo výške 8.000,00 Eur pre rok
2018. Tento príspevok sa bude vyplácať TJ po častiach podľa potreby. Ak TJ nebude
potrebovať celú sumu poskytne sa jej iba tá časť, ktorú potrebuje na svoju činnosť. Stanovený
limit sa nesmie prekročiť.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
9.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť RKFÚ Slovenská Ves o poskytnutie
dotácie pre rok 2018. Ide o žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 4.000,00
Eur na kostol sv. Uršuly vo Výbornej, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou. Poslanci
prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
dotáciu Rímsko katolíckemu úradu, Slovenská Ves vo výške 4.000,00 Eur. Tento finančný
príspevok sa prevedie na účet RKFÚ, Slovenská Ves.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
10.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť, ktoré podalo Občianske združenie
Chápať srdcom, 059 02 Slovenská Ves 415. Ide o občianske združenie, ktoré si vytýčilo
hlavné ciele, čo sa týka spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, rodáka zo Slovenskej Vsi.
Poslanci po diskusii sa dohodli a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje

dotáciu Občianskemu združeniu Chápať srdcom, Slovenská Ves vo výške 300,00 Eur. Tento
finančný príspevok sa prevedie do pokladne Občianskeho združenia.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
11.Starostka obce požiadala poslancom OZ o odpredaj pozemku par. č. 3250/52 o výmere 46
m2 a parcely č. 3250/99 o výmere 15 m2, druh pozemkov – orná pôda, podložený
geometrickým plánom č. 170/2017 zo dňa 18.07.2017, ktorý je overený OÚ Kežmarok,
Katastrálnym odborom dňa 09.08.2017, vyhotovený firmou Zebeka Spišská Belá, Margita
Olekšáková, IČO: 40127117, o ktorý požiadala pani Alena Wrožynová, rod. Mirgová, nar.
05.01.1982, r.č.: 825105/9036, trvale bytom Výborná č. 26. Vlastníkom týchto pozemkov je
obec. Po diskusii poslanci súhlasili s odpredajom pozemku o výmere 61 m2 v cene 3,00 Eur/1
m2, čo za celkovú výmeru činí 183,00 Eur. Poslanci prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
kúpnu zmluvu na odpredaj novovytvorenej parcely registra č „C“ č. 3250/52 o výmere 46 m2,
druh pozemku: orná pôda a novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3250/99 o výmere 15 m2,
druh pozemku: orná pôda, Alene Wrožynovej, rodenej Mirgovej, narodenej 05.01.1982, r.č.:
825105/9036, trvale bytom Výborná č. 26 za kúpnu cenu 3,00 Eur á 1 m2, t. j. 183,00 Eur.
Tieto pozemky vznikli odčlenením od pozemku parcely registra „E“ č. 3254/2 o výmere 88
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 Geometrickým plánom
č, 170/2017 zo dňa 18.07.2017, ktorý je overený OÚ Kežmarok, Katastrálnym odborom dňa
09.08.2017, vyhotovený firmou Zebeka Spišská Belá, Margita Olekšáková, IČO: 40127117.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
12.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o kúpu pozemku par. č. 4298 o výmere
2833 m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísaná na LV č. 1. Od tejto parcely bola
odčlenená novovytvorená parcela registra „C“ č. 4298/5 o výmere 75 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, Geometrickým plánom č. 236/201/ zo dňa 05.12.2017, ktorý je
overený OÚ Kežmarok, Katastrálnym odborom, vyhotovený firmou Zebeka Spišská Belá,
Margita Olekšáková, Spišská Belá, IČO: 40127117 o ktorý žiada pán Ján Gallik, rod. Gallik,
nar. 07.06.1953, r.č.: 530607/245, trvale bytom Výborná č. 99. Vlastníkom týchto pozemkov
je obec. Po diskusii poslanci súhlasili s odpredajom pozemkov o výmere 75 m2 v cene 3,00
Eur/1 m2, čo za celkovú výmeru činí 225,00 Eur. Poslanci prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na predaj parcely registra "C" č. 4298/5 o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria Jánovi Gallikovi, rod. Gallik, nar. 07.06.1953, r.č. 530607/245, trvale bytom

Výborná č. 99 za kúpnu cenu 3- eur /á 1m2. Dôvody hodného osobitného zreteľa sú v tom, že
sa jedná o úzky pás pozemku, pre obec, ani pre inú fyzickú, či právnickú osobu absolútne
nepoužiteľný na akúkoľvek manipuláciu, či výstavbu na ňom a tento pozemok tvorí súvislý
pás s ukončením pozemkov vo vlastníctve menovaného.
za uznesenie hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
13.Starostka obce požiadala poslancov OZ o schválenie kúpy pozemku v k.ú. Výborná, par.
číslo 1617/3 o výmere 551 m2 – orná pôda, podložený geometrickým plánom č. 64/2003,
vyhotovený 08.02.2003, František Čekovský, Rakúsy č. 178, 059 76 Rakúsy. Ide o pozemok,
na ktorom sa nachádza studňa k 12 nájomným bytom v obci. Vlastníkom tohto pozemku je
Mgr. Juraj Veselovský, r.č. 870728/9349, trvale bytom Spišské Hanušovce č. 174. Po diskusii
poslanci súhlasili s kúpou pozemku o výmere 551 m2 v cene 3,00 Eur/1 m2, čo za celkovú
výmeru činí 1.653,00 Eur. Poslanci prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce Výborná, a to parcely registra „C“ číslo parcely
1617/3 diel 2 o výmere 243 m2 – orná pôda a 1617/3 diel 3 o výmere 308 m2 – orná pôda,
v sume vo výške 1.653,00 Eur od predavajúceho Mgr. Juraj Veselovský, rod. Veselovský,
nar. 28.07.1987, r.č. 870728/9349, 059 04 Spišské Hanušovce č. 174.
Kúpa pozemku bude predmetom kúpnej zmluvy medzi Obcou Výborná a hore menovaným
vlastníkom.
za uznesenie hlasovali: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

14.Starostka obce predložila poslancom OZ VZN obce Výborná č. 3/2017 o verejnom
vodovode v obci Výborná, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2017
a zvesený dňa 13.12.2017. Nakoľko k danému VZN neboli na obecný úrad podané žiadne
námietky od občanov obce Výborná, požiadala starostka obce poslancov OZ o jeho
schválenie. Po krátkej diskusii poslanci OZ prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov toto Všeobecné záväzné
nariadenie obce Výborná č. 3/2017 o verejnom vodovode v obci Výborná.
za uznesenie hlasovali: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

15.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu
„Komunitné centrum v obci Výborná“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-

2017-2 v Prešovskom samosprávnom kraji. Po krátkej diskusii poslanci OZ prijali toto
uznesenie:
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
a/predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum v obci
Výborná“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 v Prešovskom
samosprávnom kraji a ktorého ciele projektu sú v súlade s:
- platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Výborná,
- platným územným plánom obce Výborná,
- platným Komunitným plánom sociálnych služieb v obci Výborná,
b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFP,
c/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu,
d/ z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 191 956,06 EUR, je zabezpečené
spolufinancovanie projektu žiadateľom, obcou Výborná vo výške 5 %, t.j. vo výške 9 597,80
EUR. Spôsob financovania projektu bude vo výške spolufinancovania zo strany obce
Výborná, t.j. vo výške 9 597,80 EUR z vlastných zdrojov obce Výborná,
e/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
za uznesenie hlasovali: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

16.Po prerokovaní jednotlivých bodov starostka otvorila diskusiu.
17.Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a schôdzu OZ ukončila.
Vo Výbornej, dňa 15.12.2017

Spracovala :

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

Overil :

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

.......................................
Alena Zastková
prednostka obce

........................................
Ing. Viera Strelová
starostka obce

