Zápisnica
z

č,.212020

obecného zastupitel'stva Obce Výbornáo konaného dňa L0.06.2020

Prítomní

Ing. Viera Stľelová' staľostka obce
Poslanci : Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Valent Hudák' Branislav Vida, Peter Dunka

Nepľítomní: Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Ďašípľítomní: Alena Zastková,pľednostka obÚ

Mgľ. Martin Hoffinan, hlavný kontrolóľ obce

PROGRAM:
Otvorenie zasadnutia.
Správa auditora obce k overeniu účtovnejzćlvierky obce zarok 2019.
J
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu ztxereč,ného účtuobce Výbomázarok
2019.
4 Závereěný účetobce zarok20|9.
5
Správa hlavného kontľolóra obce Výbo má z vykonanej kontľoly.
6 Vyspoľiadanie pozemkov s SPF.
7 odpredaj pozemku p. Ján Gallik, Výborná č. 109.
8
odpľedaj pozemkov v lokalite pri kostole.
9 Rôzne.
1 0. Záver.
1

2

K bodu

Otvoľenie zasadnutĺa
Rokovanie oZ otvorila Ing' Viera Strelová, staľostka obce. Privítala všetkých prítomných
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a oZ je uznášania schopné'
Starostka obce oboznámila poslancov oZ s progĺamom oZ a doplnila program o tri body.
Poslanci schválili progÍam zasadnutia oZ doplnený o body č' 9, 10, II,12.
1.

Uznesenie č,.512020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

pľogram obecnélro zastupiteľstva doplnený o body 9, I0, II, 12

1.

Otvoreniezasadnutia.
Správa auditora obce k oveľeniu účtovnejzávierky obce za ľok 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu ztxęrečnéhoúčtuobce Výbomäzaĺok
2019.
4. Ztxercčný účetobce zarokz)Ig,
5. Správa hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontroly'
6. Vysporiadanie pozemkov s SPF.
7. odpredaj pozemku p' Ján Gallik, Výborná č. 109.
8. Odpredaj pozemkov v lokalite pri kostole.
9. Ziađost'ootvorenie potravín.
10. Žiadost'o kúpu pozemku.

2.
3.

10.
11.
12.
13.
74.

Ziadost'o kúpu pozemku.
odkúpenie pozemku.
Ziadosť o rozšírenieverejného vodovodu v obci.
Rôzne.
Záver.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

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

)

Lukáš Potanecký' Silvia Mirgová

K bodu

2. Spľáva auditoľa obce k oveľeniu účtovnejzávierky obce za ľok 2019.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ spľávu nezávislého auditoľa pľe starostu obce
a obecné zastupitel'stvo k overeniu účtovnejzávieľky obce Výbornáza rok 2019. Poslanci po
preštudovaní správy pľijali toto uznesenie :

Uznesenie č..612020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

správu auđítoraobce k ovęreniu účtovnejzávíerky obce za rok 2019

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

KataľínaGalliková' Magdaléna Nieč, Valęnt Hudák,
Bĺanislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu 3. Stanovĺsko hlavného kontľolóra k návľhu záveľečnéhoúčtuobce Výborná
za rok20l9.
Starostka obce predložila poslancom oZ Stanovisko hlavného kontľolóra obce Výbomá
kzávęręěného účtuza rok 2019. V zmysle $18f, ods. 1, písmena c) zźtkona č,. 36911990 Zb.
o obecnom zriadęni v zneni nęskorších pľedpisov Bc. Hoffman predloŽil stanovisko k návrhu
zéxerečnéhoúčtuobce Výbomá za rok 2018 a na záklađevlastného zhodnotenia skonštatoval,
žę zźnereěný účetje spracovaný v súlade s pľíslušnýmiprávnymi normami a objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a zźxäzkovobce Výborná a odporuča
návrh záveręěného účtuschváliť ako je pľedložený.Poslanci oZprĺjaIi toto uznesenie
:

Uznesenie č'.712020

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóľa obce Výborná k návrhu zźxerečnéhoúčtuobce za rok 2019.

Hlasovanie:
Za

5

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

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

4. Záverećný účetobce za rok 2019.
Staľosta obce pĺedložĺ|aposlancom oZ Vo Výbornej Záverećný uč,et obce Výborná
o hospodárení za rok 2019. Návrh tohto záverečnéhoúčtubol zverejnený po dobu od
25'05.2020 do 11.06.2020 na verejne pľístupnej tabuli v obci Výborná ana webovom sídle
obce Výbomá. obec svoje hospodárenie zarck 2019 ukončila schodkom ľozpočtuvo výške
7 935,44 Eur zistený podľa ustanovenia $ 10 ods. 3 písm. a) ab) ztĺkona č). 58312004 Z. z.
o ľozpočtovýchpravidlách uzemnej samosprávy a o Zmęne a doplnení niektoľých zákonov
v zneni neskoľšíchpredpisov bol vyspoľiadaný z fondu na rozšíľenieMŠ'taktiež z fondu na
rozšírenie MŠsa čerpali splátky úverov vo výške 13 387,52 Euľ. Fond na rozšírenie MŠje
potrebné zniżiťešte o 1638,97 Eur z dôvodu vysporiadania výsledkov minulých rokov.
Poslanci pľijali toto uznesenię
:

Uznesenie č.8ĺ2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uie
celoľočnéhospodáľenie obce Výborná zarok2019 bez výhľad

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźal saz
Nepľítomnĺ:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč' Valent Hudák,
Branislav Vida, Peteľ Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová

K bodu

5. Spľáva hlavného kontľolóra obce Výbornáz vykonanej kontľoly.
Starostka obce predloŽila poslancomoZ sprár,u hl. kontrolóľa obce z kontroly vykonanej
16.04.2020 _ 07 '05.2020 - kontľola fakturačných dokladov. Kontľola bola ukončená bęz
nedostatkov. Poslanci prijali uznesenie:

Uznesenĺe č',912020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

berie na vedomie

spľávu hlavného kontľolóra obce Výbo mä z vykonanej kontroly

Hlasovanĺe:
Za

Pľoti:
Zdrža| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

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

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

6.

Vyspoľiadanie pozemkov

s

SPF.

Starostka obce predloŽila poslancom OZ návľh na vysporiadanie pozemkov s SPF _ neznźmi
vlastníci. Pozemky majú poslúŽit' ako stavebné pozemky pľe občanov, ktoľímaju záujem
o stavbu rodinných domov. Poslanci oZ prijaIi uznesenie:

Uznesenie č,.1'012020

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schval'uje
vyspoľiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom -neznttmych vlastníkov.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdržal saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, MagđalénaNieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Petęr Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

7. odpredaj pozemku p. Ján Gallik, Výboľná č. 109.
Starostka obce predložila poslancom oZ žiadosť'ktoru podal p. Ján Gallik, Výborná č. 109
o odkúpenie pozemku' ktorý je vo vlastníctve obce. Ide o pozemok paľcely čislo 329817
o výmere 49 m2, druh pozemku _ zastavaná plocha, vchod do dvora. Poslanci oZ prijali
uznesenie:

Uznesenie č,.11/2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvalouje
zźlmer prevodu nehnuteľného majetku obce Výbomá z đôvoduhodného osobitného zreteĽa
na predaj novovývorenej parcely ľegistľa ,,C" č. 4Ż9817 o výmeľe 49 mz, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie sa odpredáva Jánovi Gallikovi, rodenému Gallik, narodenému
23.12.1974,r'č,.74122319054, trvale byom 059 02 Výborná 709 za kupnu cenu 3,- euľ á 1 m2
vsume I47,- Eur. Dôvodom hodného osobitného zretęľa je skutoěnosť, že sa jedná
o pozemok _ priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a vyuŽitím tvoľíneoddeliteľný celok
so stavbou vo vlastníctve pána Jána Gallika. Pre obec, ani pľe inú ťyzickt, či pľávnickú osobu
je tento pozemok nepouŽitel'ný na akúkoľvek manipuláciu, či výstavbu na ňom z dôvodu jeho
umięstnenia a malej výmery a kupujúci pľejavili záýem o jeho kúpu bez ohľadu na jeho malý
výmeľ.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zďrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

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

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

8. odpredaj pozemkov v lokalite prĺ kostole.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ Žiadosti, ktoró sú podané na obęcnom úľade na kúpu
pozemkov v lokalite Pri kostole. Poslanci sa zhodli na totn, že pozemky v danej lokalite sa
budú pľedávaÍ' ažpo pripojení danej lokality na obecný vodovod akanalizźrciu' Poslanci

pľijali uznesenie:

IJznesenie č,.12lŻ0Ż0
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvalouje
vysporiadanie a odpľedaj pozemkov v lokalite Pľi kostole po pripojení sa danej lokality na
obecný vodovod a kanalizáciu'

Hlasovanĺe:
Za

Proti:
Zdrźa| sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová

K bodu 9. Żiadost'o otvorenie potľavín.

Starostka obce pređložilaposlancom OZ žiadost', ktoru podala p. Andrea Mirgová, Výborná
č,.23 . Ziada o vydanie stanoviska poslancov oZ na otvoľenie pteváđzky menších potľavín
v obci pri rodinnom dome, Výborná č,.23 ktorý, je postavený napozemku p' č:.3246.
Poslanci OZ prijali uznesenie
:

Uznesenie č,.1312020
obęcné zastupiteľstvo vo Výbornej
beľie na vedomie
uvedenie do prevádzky menších potľavín v obci

Hlasovanie:
Za

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Huđák,
Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Proti:
Zdrž,a| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

10. Ziadost'o kúpu pozemku.
Starostka obce predložila poslancom oZ žiadost', ktoru podal p. Dávid Dunka, Výborná č. 39
o odkúpenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Ide o pozemok paľcely číslo22512
o výmere 302 m2, druh pozemku - trvale trávnaté plochy' pľe rozšíreniepozemku, na ktoľom
má postavený dom. Poslanci oZ prijali uznesenie:

IJznesenie č,.14/2020
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
schvalouje
zámęr pľevodu nehnuteľnosti majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanĺe:
Zaz

Pľotĺ:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

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

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

11. Odkripenie pozemku.
Starostka obce pľedloŽila poslancom OZ návrh o odkúpenie pozemku v k. ú. Výbomá,
parcely číslo20, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoľia, o výmere _ 459 m2 aparcela
ěíslo 2Ż, druh pozemku - ztůlrady, o výmere _ 731 m2. Iđeo pozemok, ktoý je napred'aj za
cenu 12,50 Eurl m2 a vlastníci pozemku V pruom rade oslovili obec, nakoľko pozemok sa
nachádzav centre obce. Poslancí oZ prijali uznesenie:

Uznesenie č..1512020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uie
kúpu pozemku v k. ú. Výborná, paľ. číslo20 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 459 m2 na danom pozemku stojí rodinný dom so súpisným číslo75 apľ. číslo22,
druh pozemku - záÍ'rady, o výmeľ e 73I m2, spolu 1 190,00 m2 v cene po 12,50 Euľ za m2.

Hlasovanie:
Zaz

5

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

Ż

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Pľoti
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

K bodu

12. Odkripenie pozemku.
Starostka obce predloŽila poslancomoZ Žiadost'o rozšírenięveľejného vodovodu v obci so
zabezpeč,ením povinného spolufinancovania projektu obcou vo výške min. 5 oÁ z celkových
oprávnených výdavkov a so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov. Poslanci
OZ prtjali uznesenie:

Uznesenie č.16/2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uie
ď súhlas zastupiteľstva s predloŽením Žiadosti o NFP na So s názvom projektu o,Rozšíľenie
verejného vodovodu obce Výborná", realizovaného vrámci výzvy )PLZ-P}6-SC6112020-I, pľičomciele projektu sú vsúlade s platným programom rozvoja obce Výbomá a
platným uzemným plánom obce Výborná,
b/ súhlas zastupiteľstva so zabezpeč,ením povinného spolufinancovania pľojektu žiadatęľom
obcou Výborná vo výške min. 5 Yo z celkových oprávnených výdavkov. Spôsob financovania
pĺojektu bude vo výške spolufinancovania zo strany obce Výbomá zvlastnÝch zdrojov obce
Výborná,

c/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré

vzniknú v priebehu realizäcie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanĺe:
Za

5

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

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Pľoti:
Zdťž,a| saz

Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

-

13. Rôzne
Starostka obce oboznźtmilaposlancov oZ o kúpe nádob na odpad pľe domácnosti,
občania si budú môcť nádoby na odpad zakupit'na obecnom úrade.

K bodu |4. Záver
KeďŽe progľam zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa IL06.2020
Spracovala

oveľil:

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Viera Strelová
starostka obce

