Zápisnĺca
z

Obecného zastupitel'stva obce Výboľná, konaného dňa 03.06.2019

Pľítomní:

Ing. Viera Strelová, starostka obce
Poslanci : Katarína Galliko'ĺá, Magdaléna Nieč, Lukáš Potanecký,
Branislav Vida, Silvia Mirgová

Nepľítomní: Peter Dunka, Valęnt Hudák
ĎaBí pľítomní: Alena Zastková,pre,dnostka obÚ

Bc. Martin Hoffman, hlavný kontrolóľ obce

PROGRAM:
1

2
-)

.
.
.

otvoľeniezasadnutia.
Správa auditora obce k oveľeniu účtovnejzávterky obce za rok 201 8.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu závereěného úětu obce Výbomá zarok
201 8.

4 . Závęreěný účetobce zarok 2018.
5 . Spľáva hlavného kontľolóra obce Yýborná z vykonanej kontroly.
6 . Program odpadového hospodáľstva obce 2016 _ 2020.
7 . Cenník úhľadobce Výborná.
8 . Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ladislav Mišalko' Yýbomáě.27.
9 . Ziadost'o odkúpenie pozemku p. i\4ilan Miľga ,Yýbomáč,.42'
1 0. Ziadosť o odkúpenie pozemku p. Jąn Pompa, Výborná č. 10.
1 1. Ziadosť o odkúpenie pozemku p. Rastislav Mirga, Yýbomá č:.26.
1 2. Zíadosť o odkúpenie pozemku pod trafostanicou.
1 3. obecná býovka'
1 4. Rôzne.
1 5. Záver.

K bodu

1. Otvoľenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvorlIa Ing. Viera Strelová. starostka obce. Pľivítala všetkých prítomných.
Staĺostka konštatoval a, že počet prítomných poslancov je 5a oZje uznášania schopné.

Uznesenie č,,l4l2019
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schvalouje

progľam obecného zastupiteľstva
1.

)

Otvorenie zasadnutia.
Správa auđitoraobce k oveľeniu úětovnej závierky obce zaľok 2018.
Stanovisko hlavného kontľolóra k Návľhu zävereěného účtuobce Výborná zarok
201 8.

Zźxereěný účetobce zarok2018.
5. Spľáva hl avného kontrol óra obce Výbo má z vykonanej kontľoly.
6. Pľogram odpadového hospodárstva obce 2016 _2020.
7. Cenník úhrad obce Výborná.

4.

8.
9.

Żiadosť o odkúpenie pozemku
Zĺadosť o odkúpenie pozemku
10. Z'iadosť o odkúpenie pozemku
IL Žíadosť o odkúpenie pozemku
12. Ziadosť o odkúpenie pozemku
13. obecná býovka.
14. Rôzne.
15. Záver.

K bodu

p.
p.
p.
p.

Ladislav Mišalko, Výbomá č).27 .
N4ilan Mirga ,Yýboĺnźĺč,42.
Jan Pompa, Výborná ě. 10.
Rastislav Mirga, Yýbomač:.26.

pod tľafostanicou.

programu doplnený o bod 14
Poslankyňa oZ p.Galliková Katarína dop_nila program zasadnutia oZ o bod 14 _ minerálny
prameň v obci. Poslanci schválili progľam zasadnutia oZ doplnený o bod č. 14
1. Schválenĺe

Uznesenie č..1512019

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

program obecného zastupiteľstva doplnený o bođ14

.
.
J.
1

2

.
.
6.
7.
8.
9'

Otvorenie zasadnutia.
Spľáva auditoľa obce k oveľeniu účtovnejzávierky obce zarok 2018.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu závęrečného účtuobce Výbomázarok
201 8.

Záverečný účetobce zarok 2018.
Správa hlavného kontľolóra obce Yýbomázvykoĺanej kontroly.
Program odpadového hospodárstva obce 2016 - 2020.
Cenník úhĺadobce Výborná.
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ladislav Mišalko, Výbomá č,.27.
7'iadosť o odkúpenie pozemku p. Milan Mirga ,Yýbornáč,.42.
1 0.
pozemku p. Jan Pompa, Výborná č. 10'
?.iadosť o odkúpenie
1 I.7-iadost' o odkúpenie pozemku p. Rastislav Miľga, Yýbomá' č:.26.
1 2. Ziadost'o odkúpenie pozemku pod tľafostanicou.
1 3. obecná bytovka.
1 4. Minerálny pľameň v obci.
1 5. Rôzne.
1 6, Záver.

4
5

K bodu

2. Spľáva auditora obce k oveľeniu účtovnejzávieľky obce za rok 2018.
Starostka obce predloŽila poslancom OZ správu nezávislého auditora pre starostu obce
a obęcné zastupiteľstvo k ovęľęniu účtovnejztxierky obce Výbomázaľok 2018. Poslanci po
preštudovaní správy prijali toto uznesenie
:

Uznesenie č.16ĺŻ019

obecné zastupiteľstvo vo Vybornej

beľie na vedomĺe

spráw audítoľaobce Výbornázarok 2018
Hlasovanie:
Za

Pľoti:

5

I(ataľína Galliková, Magdaléna Nieě, Lukáš
Po;anecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

Zdrźalsaz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

2

Pęter Dunka, Valent Hudák

K bodu 3. Stanovisko hlavného kontľolóra k návľhu záverečného účtuobce Výboľná
za rok2018.
Starostka obce predložila poslancom oZ Stanovisko hlavného kontrolóľa obce Výbomá
kzáverečného účtuzarok 2018. Vzmysle $18f, ods. 1, písmena c) zźlkonač).36911990 Zb.
o obecnom zrtađeniv zneni neskorších predpisov Bc. Hoffmanpredložil stanovisko k návrhu
závęreěného účtuobce Výbomázarok 2018 anaztĺklade vlastného zhodnotenia skonštatoval,
že závereěný účetje spracovaný v súladę s príslušnýniprávnynri normami a objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a ztlväzkov obce Výborná a odporuča
návrh záverečného účtuschváliť ako je pľedložený. Poslanci oZpnjali toto uznesenie
:

Uznesenie č.1712019
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóľa obce Výborná k Návrhu zćxereěného účtuobce Výborĺrá za
rok 201 8.

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrža| sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Branislav Vida' Silvia Mirgová

2

Pęteľ Dunka, Valent Hudák

K bodu

4, Záverečný účetobce za ľok 2018.
Starosta obce predloŽila poslancom oZ vo Výbomej Závercčný uč,et obce Výborná
ohospodáľení za rok 2018. Návrh tohto záverečného účtubol zverejnený po dobu ođ
10.05.2019 do 03.06'2019 na veľejne pľístupnejtabuli vobci Výbomá ana webovom sídle
obce Výborná. obec svoje hospodáľenie za ĺok 2018 ukončila prebýkom hospodáľenia vo
výške 38 750,93 Eur zistený podľa ustancvenia $ 10 ods. 3 písm. a) a b) zźkona č). 583l2OO4
Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoršíchpredpisov je zniŽený o nevyčerpanéprostriedky zo ŠRvo výške
31 790'00 Eur a znižený aj o použitépľostriedky na splátku úverov vo výške 12 300,00 Euľ.
Rozdiel vo výške _ 5 339,93 Eur bol čeľpanýz fondu na rozšírenie MŠ,skutočnó čeľpanie
fondu vo výške 8 866,64 Euľ, poníženéo -{ 339,93 Eur, t. j. ľozdiel vo výške 3 526,]1Eur sa
vľáti späťna účetfondu rozšíľenievŠ.Na základ,e uvedených skutočností sa finančné
prostľiedky vo výške 3 526,71 Euľ vrátia na účetfondu rozšírenia MŠ.Poslanci prijali toto
uznesenie:

Uznesenie č. 18i2019

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schvalouje
celoroěné hospodáľenie obce Výborná bezvýfuađ

Hlasovanĺe:
Za

Pľoti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Poianecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

5. Správa hlavného kontrolóra obce Výbornázvykonanej kontľoly.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ správu hl. kontrolóra obce z kontroly vykonanej
07.02.2019 _ L4.03.2019 _ kontrola fakturačných dokladov a25.04.2019 _ 31.05.2019 _
kontrola pohybov na bankových účtochobce. Kontľoly boli ukončenébez kontrolných
zistení. Poslanci pľijali uznesenie:

IJznesenie č.19/2019
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľie na vedomie

správu hlavného kontrolóľa obce Výbo má z vykonaných kontrol.

Hlasovanĺe:
Za:

Proti:
Zdrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková' Magdaléna Nieč, Lukáš
Poianecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

2

Pęter Dunka, Valent Hudák

Pľogľamodpadového hospodáľstva obce 2016 _2020,
Starostka obce predloŽila poslancom OZ Progľam odpadového hospodárstva obce Výborná
2016 _ 2020. Poslanci po preštudovaní Pľogramu odpadového hospodárstva prijali uznesenie:

K bodu

6.

Uznesenie č..20ĺ2019

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

Pľogram odpadového hospodárstva obce Yýbomá 2016 _ 2020

Hlasovanie:
Zaz

Proti:
Zdržal saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

K bodu

5

Kďaľína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
P
, Branislav Vida, Silvia Mirgová

J

Peter Dunka, Valent Hudák

7. Cenník úhrad obce Výborná.
Starostka obce poŽiadala poslancov oZ o zostavenie výšky poplatkov pre cenník iilrad za
prenájom priestorov kultúrneho domu v obci. Po dohovore poslancov bol zostavený cenník
úhrad obce Výborná a poslanci prijali uznesenie:

Uznesenie č,.2112019
obecné zastupiteľstvo vo Vybornej

schval'uje

cenník úhľadobce Výbomá' za kĺátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu v obci

Hlasovanie:
Zaz

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

Pľotĺ
Zdrźalsaz
Neprítomní:
Nehlasovali:

K bodu

8. Žiadost' o odkúpenie pozemku p. Ladislav Mĺšalko,Výboľná č'.27,
Starostka obce predložila poslancov oZ Žiadost'o đokúpeniečasti pozemku paľcely registľa
,,E" č. 12412 a p. č. I25, oÝłorý žiadapán Ladislav Mišalko s manŽelkou Zdenou
Mišalkovou, rod. Miľgová, trvale bytom Výborná č,.2'7.Ide o pozemok vo vlastníctve obce,
na ktorom mĄumanŽelia Mišalkovi postavený rodinný dom. Poslanci prijali uznesenie:

Uznesenie č,.22/20t9
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

zámęr prevodu nehnuteľného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na predaj novovývorenej paĺcely registľa llcll č. 12413 o výmere 80 m2 _ zastavaná plocha
anádvorie, p. č;. I24l10 ovýmere II7 m2 _ zastavaná plocha anádvorie, p. č. 124/II
o výmere 4Ż m2 _ zastavanáplocha a náđr,oľie,p. ě. I25l2 o výmeľe 108 m2 _ omápôda a p.
ě. I25l3 o výmere 5 m2 _ oľná pôda Ladislavovi Mišalkovi, rod. Mišalko, nar.
)

r.č.
narode_nej '
l

áIm2't. j.

trvale bytom Výbomá

č.:

č. 27 aZdene Mišalkovej,

rodená Mirgová,

, trvale bytom Výborná č,,27 zakúpnu cenu 3,00 Eur

, r.
v sume l056,00 Euľ,

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
P
, Bľanislav Viđa,Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu 9. ž'iadost'o odkúpenie pozemku

p. Milan Mĺrga, Yýborná č.. 42.
Staľostka obce predloŽila poslancov OZ žiadost'o odkúpenie pozemku, o ktorý žiađapán
Milan Mirga s manŽelkou, Výborná č,. 42.Id'e o novovývorenú pozemok p. č:. I23|II
o výmere 468 m2 - TTP, na ktorom má p. Milan Miľga s manželkou majú postavený dom.
Poslanci prijali uznesenie:

Uznesenie č,.23/2019

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

ztlmer prevodu nehnuteľného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zreteĽa
č. I23lI o výmeľe 486 nŕ, druh pozemku: tľvalý
tľávny poľast sa odpredáva Milanovi Miľgovi, ľodenému Mirga, naľodenému
, ľ.č'
, trvale bytom 059 0Ż Výborná 70 amanžęlke Beáte Miľgovej, ľodenej Miľgová,
naľodenej
, r.ě :
, tn'ale bytom 059 0Ż Výborná č,. 4Ż za krĺpnu cenu 3,eur á 1 m2 v sume 1458,- Eur. Dôvody hocného osobitného zreteľa sú v tom, je skutočnosť, že
kupujúci sú vlastníkmi stavby _ rodinnéhc' domu, ktorá je postavená uŽ dlhodobo na tomto
pozemku. V ľámci vysporiadania vlastníckych a katastrálnych vzťahov a ľiadneho zápisu stavby
_ rodinného domu do katastra je potľebné Vyspoľiadať a nadobudnúť vlastníctvo aj k parcele, na
ktoľej stojí ľodinný dom.
na predaj novovývorenej parcely ľegistľa ,,C"

Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieě, Lukáš
Potanecký, Bľanislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

10. Žiadosto o odkúpenĺepozemku p. Ján Pompao Výboľná č. 10.
Starostka obce predloŽila poslancov OZ Žiadost'o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctvę
obce, o ktorý žiadapánJán Pompa s manŽelkou, Výborná č' 10' Ide o novovývorený
pozemok p. č:.3250164 o výmere 2I5 m2 _ orná pôda, vývorený zpozemkov p. č. 3312lI _
zastavaná plocha a nádvoľia, 3312l2-omá pôda, p. č. 3316/1-TTP a p .č. 331612-TTP,na
ktorom p. Ján Pompa s manŽelkou si chcú postaviť rodinný dom. Poslanci pľijali uznesenie:

Uznesenie č,.2412019

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na predaj novovývoľenej paľcely ľegistra .,C" č' 3250164 o výmeľe 215 mŻ, druh pozemku:
orná pôđasa odpľedáva Jánovi Pompovi' ľodenémuPompa, naľodenému
, ľ.č.
, tlvale byom 059 0Ż Výborná 70 amaĺlže|keZuzanę Pompovej, ľodenej Miľgová,
naľodenej
, ľ.č.
, trvale bytom 059 02 Výborná č,. I0 za kúpnu cenu 5,ęuľ á 1 m2 v sume IO75,- Euľ. Dôvody hodného osobitného zteteľa sri v tom, je skutoěnosť, že
kupujúci si chcú postaviť rodinný dom. V ľámci vysporiadania vlastnícĘch a katastĺálnych
vzťahov a následného ľiadneho zápisu stavby _ ľodinného domu do katastra je potrebné
nadobudnúť vlastníctvo aj k parcele, na ktonej bude stáť ľodinný dom'

Hlasovanĺe:
Za

Pľoti:
Zdrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Bľanislav Vida' Silvia Miľgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

11. Žiadost'o odkúpenie pozemku p. Rastĺslav Mirgao Výboľná č,.26.
Starostka obce pređložilaposlancov oZ žiadost'o dokúpenie pozemku, o ktorý žiaďapán
Rastislav Miľga, Výborná č,.26.Ide o pozemok vo vlastníctve obce, p. č. 131-orná pôda,

o Výmere 160 m2, na ktorom p. Rastislav Mirga s manželkou Vięrou Mirgovou, rod.
Mirgová si urobili prístavbu k ľodinnému domu. Poslanci pľijali uznesenie:

Uznesenie č..2512019
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schvaltuje

ztlmer prevodu nehnuteľného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na pľedaj parcely ľegistra ''E'' č. 131 o výmeľe 160 m2 - orná pôda Rastislavovi Mirgovi, ľod.

Mirga,

nar.

' ľ'č.

'

trvale bytom Výborná č,. 26 aVieľe Miľgovej,

rodená Mirgová, narodenej
, ľ. č.:
, trvale bytom Výborná č. 26 za
kúpnu cenu 5,00Eur l ćĺ1m2. Dôvody hocného osobitného zreteľa sú v tom, že kupujúci je
vlastníkom prístavby, ktorá je postavená uŽ dlhodobo na tomto pozemku. V rámci
vysporiadania vlastníckych akatastrálnych vzťahov ariadnęho zápisu stavby _ rodinného
domu do katastľa je potľebné vysporiadať a nadobudnúť vlastníctvo aj k paľcele, na ktorej
stojí prístavba rodinného domu.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

12. Żiadost'o odkúpenie pozemku pod trafostanicou.
Starostka obce predloŽila poslancov oZ žiadosť o dokúpenie pozemku azriađenievecného
bremena, o ktorý Žiada VSD, a.s., Mlynská 31 ,042 9I Košice. Idę o novovývorenú paľcelu ě.
29l3-zastavané plochy a nádvoria, o výmľe 12 m2, ktorá bola odčlenená od pôvodných
parciel podľa geometrického plánu č,. 59 1 l20I7. Poslanci prij ali uznesenie:

Uznesenie č,.26al2019

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schval'uje

vzmysle $ 9a ods. 8 písmena b) zákona č. 138/199I Zb. omajetku obcí v zneni neskorších
pr_edpisov kúpnu zmluvu na odpredaj novovývorenej parcely ľegistra ,'C" č. 2813 o výmere 12
m2, druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie, ktoľá bola vytvorená Geometľickým plánom č.

59Il20I7 zo dńa 27.IO.2O17, ktorý je or'eľený oÚ rezmarok, Katastľáln5'm odbóľom pod
ěíslom Gl7I0l17, vyhotovený L. Majeľčíková,GEODETING s.ľ.o., Baľčianska 68, O4O I]
Košice, lČo: 36 216 801 kupujúcemu spoločnosti Východoslovenská distribučná, ä.S.,
Mlynská 3I, 042 91 Košice za kúpnu cenu 1,00 Eur /slovom Jedno euro/. Všetky náklady
spojené s prevodom pozemku, znáša v plnom rozsahu kupujúci. Jedná sa o pozemok, ktoľý je
zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho.

Uznesenie č.26bl20l9

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

vecné bręmeno v prospech opľávneného z vecného bremena - Východoslovenská distľibuěná,
a.s', Mlynská 31, O429I Košice, IČo 3'5599361, strpieť umiestnenie elektro - energického

zariadenía pozemkov v rozsahu Geometrického plánu č,. 59212017, Geometrického plánu č.
59312017, Geometrického plánu č' 59412017 aGeometľického plánu č. 633l20l7.Yecné
bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrža| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Po:anecký, Branislav Vida' Silvia Miľgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

13. obecná bytovka č. 100 -zámer odpľedaja.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o zámere odpredaja dvanástich obecných bytov
v obecnej bytovke ě. 100. Poslanci pľijali'lznesenie
:

IJznesenie č,.27lŻ019
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

súhlasí

so zámeľom prevodu nehnutęľnéhomajetku obce Výborná _ obecnej býovky z dôvodu

hodného osobitného zreteľ a,

odporúča

obecnému úradu dat' vyhotovit' znalecký posudok na bytové priestory v obecnej býovke č.
100.

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrž,al saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Poĺanecký, Bľanislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

14. Minerálny pľameň v obcĺ.
Poslankyňa p. Galliková oboznámila poslancov oZ so stavom minerálneho prameňa v obci a
požiadala o vykonanie ľozboru vody a vyčistenie okolie mineľálneho prameňa.

K bodu

15.

Rôzne

K bodu

16.

Záner

Starostka obcę oboznźĺmilaposlancov oZ s programom Jánske ohne v obci, ktoré budú
22.06.2019 ma futbalovom ihrisku, oboznámila poslancov s postupom výstavby komunitného
centra' opľavou kultúrneho domu _ exteriéru' separovanie odpadu v obci.

KeďŽe pľogľam zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbomej, dňa 12.06,2019

Spracovala

:

Overil:

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

