Zápisnĺca č.Ż12020
z

Obecného zastupitel'stva obce Výbornáo konaného dňa 10.06.2020

Pľítomní:

Ing. Viera Strelová, starostka obce
Poslanci :Katanna Galliková, Magdaléna Nieč,
Valent Hudák, Branislav Vida, Peter Dunka

Nepľítomní: Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Ďašípľítomní: Alena Zastková,prednostka obÚ

Mgr. Maľtin Hoffinan, hlavný kontrolór obce

PROGRAM:
1.

Otvorenie zasadnutia.
Správa auditora obcę k overeniu účtovnejzźxierky obce zarok20l9.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečĺéhoúčtuobce Výbomázarok
2019.
4. Záverečĺýúčetobce zarok2019.
5. Správa hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontľoly.
6. Vysporiadanie pozemkov s SPF.
7 ' odpredaj pozemku p. Ján Gallik, Výborná č. 109.
8. Odpredaj pozemkov v lokalite pri kostole.
9. Rôzne.
I0. Ztĺver.
II. Ztxer.

2.
3.

K bodu

1. Otvoľenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvor1|a Ing' Viera Stľelová, staľostka obce. Pľivítala všetkých prítomných'
Starostka konštatovala, že poč,et pĺítomných poslancov je 5 a oZ je uznášania schopné.
Staľostka obce oboznarnllaposlancov oZ s programom oZ a d,oplnila program o tri body.
Poslanci schválili pľogram zasadnutia oZ doplnený o body č' 9' 10, 1 1'

Uznesenie č,.5/2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

program obecného zastupiteľstva doplnený o body 9, 1 0,

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

1.

Otvoreniezasadnutia.
Správa auditoľa obce k oveľeniu účtovnejzźtvíerkyobce za rok 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návľhu zźxercěnéhoúětu obce Výbomázarok
2019.
Závereěný účetobce zarok2019.
Spľáva hlavného kontľolóra obce Výbomázvykonanej kontroly.
Vysporiadanie pozemkov s SPF.
odpređajpozemku p. Ján Gallik, Výborĺlá č. 109.
Odpredaj pozemkov v lokalite pri kostole.
Ziadosť o otvorenie potľavín.

10.
11.
12.
13.

Žiadosť o kúpu pozemku.
odkúpenie pozemku.
Rôzne.
Zźwer.

Hlasovanie:
Za:

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč' Valent Huđák,
Branislav Vida, Petęr Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová

K bodu

2. Správa auditora obce k oveľeniu účtovnejzávieľky obce za ľok 2019.
Starostka obce predloŽila poslancomOZ správu nezávislého auditora pre starostu obce
a obecné zastupiteľstvo k overęniu účtovnejzávierky obce Výbomázarck2Ol9. Poslanci po
preštudovaní správy prijali toto uznesenie
:

I]znesenie

č,. 612020
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

beľie na vedomie

správu audítora obce k overeniu účtovnejzávierky obce zarok2019

Hlasovanĺe:
Za

Pľoti:
Zdrźal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu 3. Stanovisko hlavného kontľolóra k návrhu záverečného účtuobce Výboľná
za rok20l9.
Starostka obce pľeđloŽilaposlancom oZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Výborná
k záverečného účtuza rok 2019. V zmysle $ 18f, ods' 1, písmena c) zákona č,. 36911990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskoľšíchpredpisov Bc. Hoffman predložil stanovisko k návrhu
záveľečnéhoúčtuobce Výbomá za rok 2018 a na základe vlastného zhodnotenia skonštatoval,
že zćpęręčnýúčetje spracovaný v súlade spľíslušnýmipľávn)rmi normami aobjektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Výborná a ođporuča
návrh zävereěného úětu schváliť ako je predloŽený. Poslanci oZ pr|jali toto uznesenie
:

Uznesenie č,.712020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

berĺ€ na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce Výborná k návľhu závęrečného účtuobce zaľok 2019

Hlasovanie:
Za

Protĺ:

5

I(ataľína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Bľanislav Vida' Peteľ Dunka

Zdrž,a| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirsová

K bodu

4. Zá,ľerečnýúčetobce za ľok 2019.
Staľosta obce pľedložila poslancom oZ Vo Výbornej Závereěný uč,et obce Výborná
o hospodáľení za ľok 2019. Návrh tohto záverečnéhoúčtubol zverejnený po dobu od
25'05.2020 do 11 .06'2020 na veľejne prístupnej tabuli v obci Výborĺlá a na webovom sídle
obce Výborná. obec svoje hospodárenie zarok 2019 ukončila schodkom rozpočtu vo výške
7 935,44 Eur zistený podľa ustanovenia $ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č,. 58312004 Z. z.
o rozpočtových pravid|ách űzemnej samosptávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov bol vyspoľtadaný z fondu na rozšíľenieMŠ,lrrktiež z fondu na
ľozšírenieMŠsa oárpali splátky ĺveiov vo výške 13387,52 Eur. Fond na rozšírenie MŠje
potľebné znížiťešte o 1638,91 Eur zđôvoduvysporiađaniavýsledkov minulých ľokov'
Poslanci prijali toto uznesenie
:

f]znesenie č.812020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
schval'uje
celoročnéhospodárenie obce Výborná zarok2019 bez výhrad.

Hlasovanie:
Za:

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

5. Správa hlavného kontľoltÓľa obce Výborná z vykonanej kontľoly.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ správu hl. kontrolóra obce z kontroly vykonanej
16.04.2020 _ 07 .05.2020 - kontľola fakturačných dokladov. I(ontľola bola ukončená bez

nedostatkov. Poslanci prijali uznesenie:

Ilznesenie č.912020

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľie na vedomie

spľávu hlavného kontrolóra obce Výbo má z vykonanej kontroly

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

6.

Vyspoľiadanĺepozemkov

s

SPF.

Starostka obce predloŽila poslancom oZ návrh na vysporiadanie pozemkov s SPF - nęznźmi
vlastníci. Pozemky majú poslúžit'ako stavebné pozemky pre občanov, ktorí majú záujem
o stavbu rodinných domov. Poslanci oZ pťrjali uznesenie:

[Iznesenie č,.1012020
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
schval'uje
vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom _ neznámych vlastníkov

Hlasovanĺe:
Za

Pľotĺ:
Zdrźa|saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida' Pęteľ Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

7. odpredaj pozemku p. Ján Gallik, Výboľná č. 109.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ Žiadost', ktoru podal p. Ján Gallik, Výborná č. 109
o odkúpenie pozemku, ktoľý je vo vlastníctve obce. Ide o pozemok parcely čis\o 329817
o výmere 49 m2, druh pozemku - zastavaná plocha, vchod do dvora. Poslanci oZ prija|ĺ
uznesenie:

Uznesenie č,.1|12020

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schval'uje
zćtmęĺ pľevodu nehnuteľnosti majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
Zdrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdalóna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peteĺ Dunka

Ż

Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová

K bodu

8. odpľedaj pozemkov v lokalite pri kostole.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ žiadosti, ktoľésú podané na obecnom úrade na kúpu
pozemkov v lokalite Pľi kostole. Poslanci sa zhodli na tom, žepozemky v danej lokalite sa
budú predávať ažpo pľipojení danej lokality na obecný vodovod akanaIizáciu. Poslanci
prijali uznesenie:

Uznesenie

č,. t2/2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
vysporiađanie a odpredaj pozemkov v lokalite Pri kostole po pripojení sa danej lokality na
obecný vodovod a kanalízáciu.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdrźa\ sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu 9.'Žiadost'

o otvoľenie potravín.
Starostka obce pľedloŽila poslancomoZ žiađost',ktoru podala p. Andľea Mirgová' Výborná
č,.23 . Ziađao vydanie stanoviska poslancov oZ na otvorenie prevádzky menších potravín
v obci pri rodinnom dome, Výborná č.23 ktorý, je postavený na pozemku p. č:.3246.
Poslanci oZ prijalí uznesenie:

I]znesenie č,.1312020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
beľie na vedomĺe
uvedenie do prevádzky menších potravín v obci

Hlasovanie:
Za

Protĺ:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

I{atarina Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

10. Žiadost'o kúpu pozemku.
Starostka obce pľedložila poslancom OZ žiadosť, ktoru podal p. Dávid Dunka, Výbomá ě. 39
o odkúpenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Ide o pozemok parcely č:is\o 22512
o výmeľe 302 m2, druh pozemku _ trvale trávnaté plochy, pre rozšíreniepozemku, na ktoľom
má postavený dom. Poslanci oZ pr4ali uznesenie:

Uznesenie č.1412020

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej
schval'uje
zámer prevođunehnutel'nosti majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
Zdrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký' Silvia Miľgová

K bodu

11. odkúpenie pozemku.
Staľostka obce predloŽila poslancomoZ návrh o odkúpenie pozemku v k. ú. Výbomá,
parcely číslo20, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere _ 459 m2 aparce|a
čís|o22, druh pozemku_zźthrady, o výmerę _731 m2. Ide o pozemok, ktoý je napredaj za
cenu 12,50 Eurl m2 a vlastníci pozemku V prvom ľade oslovili obec, nakol'ko pozemok sa
nachádza v centre obcę. Poslanci oZ prijali uznesenie:

[Jznesenie

č'. t5l2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
kúpu pozemku v k' ú. Výborná' par. ěíslo 20 druh pozemku _ zastavané plochy a nádvoria
'
o výneľe 459 m2 na danom pozemku stojí rodinný dom so súpisným číslo75 apar' ěis\o 22,
druh pozemku_ zźlhrady, o výmere73I m2, spolu 1190,00 m2 v cene po I2,5OEur zamL.

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

-

12.

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč' Valent Hudák,
Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Rôzne

Starostka obcę oboznámila poslancov oZ o kúpe nádob na odpad pre domácnosti,
občania si budú môct'nádoby na odpad zakupit'na obecnom úrade.

K bodu !3, Záxer

Keďže progľam zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, staľostka obce
poďakoval a pľítomnýma zasadnutie oZ ukončil a.

Vo Výbornej, dňa II.06,2020
Spracovala

Overil

Alena Zastkovtt
prednostka obce

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

