Zápisnica č. 01/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Záborské, konaného dňa 26. februára 2018
___________________________________________________________________
Prítomní:

Starostka: Kristína Maliňáková
Poslanci: Bc. Bibiána Harčárová, Cecília Frištýková, Ing. Peter Dubravský

Hostia:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Mgr. Alena Železníková, František Žuľa, Ing. Milan Marchevský

Zapisovateľka:

Zuzana Bombíková

K bodu č. 1: Otvorenie - prezentácia, určenie zapisovateľa, schválenie programu rokovania,
určenie overovateľov zápisnice
Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie- prezentácia
- určenie zapisovateľa
- schválenie programu rokovania
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
4. Sociálne služby - zákon 448/2008 v znení neskorších predpisov – financovanie obce
5. Kanalizácia obce
6. Rôzne – Zámena pozemku
- Poďakovanie rodiny Olejníkovej - sociálna pomoc pre trojčatá
- návrhy- Deň matiek, MDD
- MŠ- prihlášky do MŠ
- „715 výročie obce a 70 výročie založenia futbalu“
7. Diskusia, záver
Rokovanie otvorila a ďalej viedla starostka obce pani Kristína Maliňáková. Privítala všetkých
prítomných. Na rokovaní boli prítomní 3 poslanci, rokovanie bolo vyhlásené za uznášaniaschopné.
Starostka oboznámila prítomných s návrhom programu a navrhla doplniť do bodu 6 Rôzne:
- Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho
odpadu výrobou TAP (tuhé alternatívne palivo)
- Kúpna zmluva – cesta p. Marton 1,00 € a inžinierske siete – plyn, vodovod a kanál.
prípojka – bezodplatne
- Letecké fotografovanie
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Peter Dubravský, Cecília Frištýková
Za zapisovateľku bola určená: Zuzana Bombíková
Schválený Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie- prezentácia
- určenie zapisovateľa
- schválenie programu rokovania
- určenie overovateľov zápisnice

Kontrola plnenia prijatých uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Sociálne služby- zákon 448/2008 v znení neskorších predpisov – financovanie obce
Kanalizácia obce
Rôzne:
- Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho
odpadu výrobou TAP (tuhé alternatívne palivo)
- Zámena pozemku – p. Baláž, p. Marton (predtým MUDr. Kvokačka)
- Kúpna zmluva – cesta p. Marton 1,00 € a inžinierske siete – plyn, vodovod a kanál.
prípojka – bezodplatne
- Poďakovanie rodiny Olejníkovej - sociálna pomoc pre trojčatá
- Letecké fotografovanie
- Návrhy - Deň matiek, MDD
- MŠ - prihlášky do MŠ
- „715 výročie obce a 70 výročie založenia futbalu“
7. Diskusia, záver
2.
3.
4.
5.
6.

Uznesenie č.: 1/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie prítomných poslancov: 3
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

3
0
0

K bodu č. 2: Kontrola plnenia prijatých uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí
OZ odporúča zokruhovať linku MHD – sleduje sa ďalej
Uznesenie č. 09/08/2013 – sleduje sa ďalej
OZ súhlasí so združením finančných prostriedkov pre Miestnu akčnú skupinu vo výške 500 €
Uznesenie č. 21/09/2014 – sleduje sa ďalej
OZ schvaľuje predaj obecného majetku – časti stavby Záborské - Kanalizácia na Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť. AK VVS a.s. pomôže obci s výstavbou kanalizácie, po jej vybudovaní bude
celý tento majetok prevedený na Vodárenskú spoločnosť

Obecné zastupiteľstvo odporúča: – sleduje sa ďalej
Zaslať písomnú výzvu vlastníkovi panelov firme SVIBIT, s.r.o., Kuzmányho č. 57, 040 01
Košice na ich odstránenie z pozemku obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: - sleduje sa ďalej
Obec zabezpečí právne zastupovanie obce právnikom a bude sa riadiť jeho pokynmi.
Uznesenie č.: 01/12/2017 – vypúšťa sa zo sledovania
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

Uznesenie č.: 02/12/2017 - vypúšťa sa zo sledovania
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu a :
a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2018 v objeme:
bežné príjmy
516 332 €
bežné výdaje
353 770 €
Výsledok bežného rozpočtu +
162 562 €
Kapitálové príjmy
0 €
kapitálové výdaje
162 562 €
Výsledok kapitálového rozpočtu - 162 562 €
b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020
c) v súlade s § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t. j.
presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým ,aby celkový výsledok bežného rozpočtu
ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č.: 03/12/2017 - vypúšťa sa zo sledovania
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom:
a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záborské
na I. a II. polrok 2018
b) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti.
Uznesenie č.: 04/12/2017 - vypúšťa sa zo sledovania
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 849/2 o výmere 34
m2 za navrhovanú cenu 1,00 €.
Uznesenie č.: 05/12/2017 - vypúšťa sa zo sledovania
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje sociálnu pomoc pre trojčatá rodiny Olejníkovej
v celkovej výške 1 200,00 €. Uvedená čiastka bude zaslaná bankovým prevodom na účet rodiny.
Uznesenie č.: 06/12/2017 - vypúšťa sa zo sledovania
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky (18 dní) za
rok 2016 starostke obce.
K bodu č. 3: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
V súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. , §18f, odst. 1 písm. e predložil
hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský Obecnému zastupiteľstvu v Záborskom Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záborské za rok 2017.
Činnosť hlavného kontrolóra obce bola v súlade s 8 % pracovným úväzkom a na to schváleným
plánom kontrolnej činnosti na rok 2017 a v nadväznosti na § 18d zák. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zameraná hlavne na:
-

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce

-

kontrolu príjmov , výdajov a finančných operácií,

-

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

-

kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

-

kontrolu čerpania rozpočtu obce po stránke príjmov aj výdajov

-

iné úlohy vyplývajúce zo zák. 369/1990 Zb. pre hlavného kontrolóra obce

-

kontrola evidovania a riešenie sťažností

Stručný súhrn činnosti hlavného kontrolóra:
-

bolo kontrolórom vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016 .
Po preverení

všetkých záležitosti týkajúcich sa záverečného účtu bolo

dané OcZ

odporúčanie schváliť záverečný účet obce za rok 2016 „ bez výhrad“.
-

kontrolou vedenie sťažnosti a petícií bolo zistené, že obec vedie evidenciu vybavovania
sťažnosti a že v priebehu roka nebola zaevidovaná sťažnosť , ktorá by zodpovedala zákonu
o sťažnostiach

-

V priebehu roka bola poskytovaná metodická pomoc pri rôznych záležitostiach či už
nakladania s majetkom obce, rozpočtových opatreniach

-

Bola vykonaná kontrola čerpania rozpočtu k 30.6.2017 a bolo konštatované, že

rozpočet

sa vyvíjal v požadovaných intenciách a nebolo potrebne prijímať rozpočtové opatrenia na
jeho úpravu
-

bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a viacročnému
rozpočtu , v ktorom bolo konštatované, že návrh bol vypracovaný v súlade s príslušnými
zásadami a bolo dané odporučenie na jeho schválenie .

-

priebežne bolo výberovým spôsobom kontrolované vedenie účtovnej evidencie jednak
z hľadiska už spomínaných požiadaviek zák. o účtovníctve ako aj požiadaviek čerpania
výdajov z hľadiska

hospodárnosti, efektívnosti , účinnosti a účelnosti. Ako aj

zabezpečovania výkonu predbežnej finančnej kontroly. Kontrolou nebolo zistené
porušovanie týchto zásad. Vedenie pokladničných operácii je zabezpečované v súlade
s požiadavkami zákona o účtovníctve.
-

Na základe poznatkov z kontroly je možné konštatovať, že vedenie účtovnej evidencie je na
požadovanej úrovni, zodpovedá štandardom , ktoré sú kladené na jej vedenie. Má
dostatočnú vypovedaciu schopnosť a dáva potrebný prehľad o čerpaní rozpočtu a o stave
majetku a záväzkov obce

Počas roka neboli kontrolou zistené nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijímanie opatrení., boli
dané návrhy na prijatie interných usmernení k niektorým oblastiam. Priebežne sa vzájomnou
konzultáciou zjednocovali prípadne rozdielne výklady k niektorým záležitostiam s cieľom
zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v požadovanej kvalite pri dodržiavaní zásad platných
pre obecnú samosprávu.
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2017

K bodu č. 4: Sociálne služby - zákon 448/2008 v znení neskorších predpisov – financovanie
obce
Uznesenie č.: 2/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom neschvaľuje financovanie sociálnych služieb
poskytovaných v neverejných sociálnych zariadeniach.
Hlasovanie prítomných poslancov: 3
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

3
0
0

K bodu č. 5: Kanalizácia obce
Každoročne je zasielaná žiadosť o dotácia na Environmentálny fond.
Termín dokončenia kanalizácia je nejasný, nakoľko nie je vyhlásená žiadna výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu pre obce do 1 000 obyvateľov.
Obec nemá finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie a úver by nepokryl finančné prostriedky
potrebné na výstavbu kanalizácie ( cca 3 000 000,00 €)
K bodu č. 6: Rôzne
Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho
odpadu výrobou TAP (tuhé alternatívne palivo)
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom súhlasí s umiestnením linky na mechanicko–biologickú
úpravu zmesového komunálneho odpadu v Priemyselnom parku Prešov - Záborské
-

-

Zámena pozemku – p. Baláž, p. Marton (predtým MUDr. Kvokačka)

Uznesenie č.: 3/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje zámenu pozemku – p. Baláž
Hlasovanie prítomných poslancov: 3
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

3
0
0

Ing. Milan Baláž prevádza vlastnícke právo k pozemku pod parc. číslom 70/173 podľa čl. 2 ods. 1
písm. do výlučného vlastníctva obec Záborské. Obec Záborské nadobúda vlastnícky podiel
k pozemku pod parc. číslom 70/173 podľa čl. 2 ods. 1 písm. v podiele 1/1.
Obec Záborské prevádza vlastnícke právo k pozemku pod parc. číslom 1554/4 podľa čl. 2 ods. 2
písm. do výlučného vlastníctva Ing. Milana Baláža. Ing. Milan Baláž nadobúda vlastnícky podiel
k pozemku pod parc. číslom 1554/4 podľa čl. 2 ods. 2 písm. v podiele 1/1.
-

Kúpna zmluva – cesta p. Marton 1,00 € a inžinierske siete – plyn, vodovod a kanál.
prípojka – bezodplatne

Uznesenie č.: 4/02/2018
- Obecné zastupiteľstvo v Záborskom schvaľuje Kúpnu zmluvu – p. Marton
Hlasovanie prítomných poslancov: 3
ZA:

3

PROTI:
ZDRŽALI SA:

0
0

Róbert Marton a Miroslava Wolanská sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Záborské
zapísanej na LV č. 943 a to pozemku registra CKN, parcelné číslo 19/143, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 576 m2, Róbert Marton v podiele 6/7 a Miroslava Wolanská v podiele
1/7.
Róbert Marton a Miroslava Wolanská predávajú uvedenú nehnuteľnosť obci za 1,00 €.
Róbert Marton súčasne bezodplatne prevádza na obec Záborské inžinierske siete nachádzajúce sa
na predmetnom pozemku a to plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku.
-

Poďakovanie rodiny Olejníkovej - sociálna pomoc pre trojčatá

Rodina Olejníkova zaslala ďakovný e-mail za finančnú pomoc pre trojčatá.
-

Letecké fotografovanie

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s leteckým fotografovaním jar/leto 2018 k. ú. Obce Záborské,
ktoré zaslala spoločnosť CBS spol. s.r.o.
-

Návrhy - Deň matiek, MDD

Oslava Dňa detí bude dňa 09.06.2018. Poverení poslanci: Bc. Bibiána Harčárová, Ing. Peter
Dubravský
-

MŠ - prihlášky do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 bude zverejnená na web
stránke obce a web stránke MŠ.

-

„715. výročie obce a 70. výročie založenia futbalu

Oslavy 715. výročia obce budú pod názvom Deň obce a sú naplánované na 4.8.2018. Nebudú
organizované spoločne so 70. výročím založenia futbalu.
K bodu č. 7: Diskusia, záver
V rámci diskusie predstavila pani starostka podujatie ,,Beh Mieru Slanským pohorím“, ktoré sa
uskutoční 08.05.2018 cca o 8:30 hod. a zúčastní sa na ňom asi 30 detí a mládež z obce Záborské.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a
ukončila zasadnutie OZ.

Kristína Maliňáková
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Peter Dubravský

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

Cecília Frištýková

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

