Z á p ĺ s n i c a č,.612020
z

Obecného zastupitel'stva Obce Výboľnáo konaného dňa 09.12.2020

Prítomní :

Ing. Vieľa Strelová, staľostka obce

slanci : Katariĺa G alliková, Magdal éna Ni eč,
Branislav Vida, Silvia Mirgová, Peteľ Dunka
Neprítomní: Valent Hudák
Po

ĎaKí pľítomní: Mgr. Martin Hoffinan, hlavný kontrolór obce
Alena Zastková- pĺednostka ocÚ

PROGRAM:
1.

Otvoreniezasadnutia.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návľhu rozpoětu obce na rok2027.
3. Programový rozpoč,et obce Výbornánaroky 202I _2023.
4. Rozpočtový harmonogľam na rok202L
5. Spľáva hlavného kontľolóra obce Výbomázvykonanej kontľoly 2x.
6. Voľby hl. kontrolóra obce
7. VZN obce Výbomá č,' 212020 o nakladaní s kornunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadrni na územíobce.
8. VZN obce Výbomá č.312020, ktoľým sa rušíVZN č. 4l20I2 o sankciách za
dopustenie sa priestupkov v obci.
9. VZN obce Výborná č' 412020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stav. odpady v obci.
10. odpredaj pozemku_p. Gallik, Výbornáč. 109.
11. Żiadosť o đotáciuzrozpočtu obce pľe rok2O2I _ OZ ,,Chápať srdcom", RKFÚ
Slovenská Ves, TJ Futbalový oddiel Výbomá.
12. Žiadosť o pľenájom poľnohospodárskej pôdy.
1 3' Schválenie nízkouhlíkovejstratégie.
14. Rôzne.
15. Závęr.

2.

K bodu

1. otvoľenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvorila Ing. Viera Strelová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných'
Starostka konštatovala, že poč,et prítomných poslancov je 6 a oZ je uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila poslancov oZ s programom. Poslanci oZ schválili program
zasadnutiaOZ

Uznesenie č,,3lĺ2020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

progľam obecného zastupiteľstva

1.

2.
3.
4.
5.

Otvoreniezasadnutia.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok2021
Programový rozpoč,et obce Výbománaroky 202I _2023.
Rozpočtový harmonogľam na rok202L
Správa hlavného kontrolóra obce Výborná zvykonanej kontroly 2x,

6. Voľby hl. kontrolóra obce.
7. VZN obce Výbomá č,' 212020 o nakladaní s komurrálnymi
8.
9.
10.

IL

12'
1 3.
14.
15.

odpadrni a drobnými
stavebnými odpadrni na územíobce'
VZN obce Výbomá č,.312020, ktor1im sa rušíVZN č. 4l20I2 o sankciách za
dopustenie sa pľiestupkov v obci.
VZN obce Výbomá č,.412020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stav. odpady v obci.
odpredaj pozemku _ p. Gallik, Výborná č. 109'
Żiadosť o dotáciu zrozpoětu obce pre rok}O2I _ OZ ,,Chtryat'srdcom", RKFÚ
Slovenská Ves, TJ Futbalový oddiel Výborná.
Žiadosť o pľenájom poľnohospodárskej pôdy.
Schválenie nízkouhlíkovejstratégie.
Rôzne.
Záver.

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

6

1

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč'
Lukáš Potanecký' Branislav Vida, Silvia Mirgová,
Peter Dunka

Valent Hudák

K bodu

2. Stanovĺsko hlavného kontľolóľa obce k návľhu rozpočtu obce na ľok2021
Starostka obce predložila poslancov oZ stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgľ. Hoffmana,

ktorý na základe uvedených skutočností v ľozpočte odporuča oZ predložený návrh ľozpočtu
na rok 202I schväliť'návĺh rozpočtu na ľoky 2022 - 2023 vziať na vedomie.

IJznesenĺe č',3212020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

berie na vedomĺe

predložené Stanovisko hlavného kontľolóľa obce k Návrhu rozpočtu obce pre
a roky 2022 - 2023.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

eter Dunk a, Katarina Galliková, Magd al éna Ni eč,
Lukáš Potanecký' Bľanislav Vida, Silvia Mirgová

6

P

1

Valent Hudák

K bodu

rok202l

3. Schválenie pľogramového rozpočtu obce Výboľná na rok202t - 2023
Starostka obce požiadala poslancov OZ o schválenie programového rozpočtu na rok2O}I
a návrhu rozpočtov na roky 2022-2023.

Uznesenie č,.3312020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

A.schval'uje

Pľogľamovýrozpočet na rok 202I

B. beľie na vedomie

návrhy rozpočtov na roky 2022-2023.

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrža| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Silvia Miľgová
eter Dunk a, Katarina

6

P

1

Valent Hudák

K bodu

4. Rozpočtový haľmonogľam na ľok 2021
Staľostka obce požiadala poslancov oZ o schválenie ľozpočtovéhoharmonogramu na rok
202r.

Llznesenie č,.3412020
obecné zastupitel'stvo vo Výbomej

berie na vedomie

rozpoětový harmonogľam pre rok 202I

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

Galliková, Magdal éna Ni eč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida' Silvia Mirgová
eter Dunk a, Katarína

6

P

1

Valent Hudák

K bodu

5. Správa hlavného kontľolóľa obce Výboľnáz vykonanej kontľoly.
Staľostka obce predloŽila poslancom OZ správu hl. kontrolóra obce z kontroly vykonanej
06.08,2020 _23.09'2020 _ kontrola dodrŽiavaniazákonač:.328312002 Z.z. o cestovných
náhĺadách a z kontroly vykonanej 29.10.2020 _26.1L2020 _ kontrola VZN obce. Kontroly
boli ukončęnébeznedostatkov. oZ prijalo uznesenie:

IJznesenie č,.35ĺ2020

obecné zastupitel'stvo vo Výbomej

beľĺe na vedomie

správy hlavného kontľolóra obce Výborná z vykonaných kontľol.

HlasovanÍe:

Za
Pľoti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

Katailna Galliková, Magd al éna Ni eč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová
eter Dunk a,

6

P

1

Valent Hudák

K bodu

6. Voloby hlavného kontľolóľa obce.
Starostka obce upozornila poslancom oZ nabližiace sa voľby hlavného kontrolóra obce,
nakol'ko funkčnó obdobie hl. kontrolóľa sa končí. oZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č,.3612020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Výborná

Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
ZdľźzIsaz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Silvia Mirgová
eter Dunk a, Katarina

6

P

1

Valent Huđák

K bodu 7.vZN

obce Výboľná č. 212020 - nakladanie s komunálnymi odpadmi
a dľobnými stavebnýmĺ odpadmi na územíobce Výboľná.
Starostka obce predloŽila poslancom OZ VZN obce Výborná č,' 212020 _ nakladanie

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nauzęmí obce Výborná, ktorým sa
mení a doplňa VZN č. 212016. Návľh VZN bol zvercjnený na úradnej tabuli obce v dňoch
04.11.Ż020 do 09.12.2020. oZ prijalo uznesenie:
s

Uznesenie č..37ĺ2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

VZN obce Výbomá

č,.212020 _ nakladanie s komunálnymi odpadmi a dľobnými stavebnými

odpadmi nauzemí obce Výborná.

Hlasovanie
Za

Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

eteľ Dunk a, Katarína Galliková, M agdal éna Ni eč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

6

P

1

Valent Hudák

K bodu

8. VZN obce Výboľná č. 312020 ktoľým sa ľušívZN č. 412012 o sankciách za
dopustenie sa pľĺestupkov v obci.
Staľostka obce predloŽila poslancomoZ VZN obce Výborná č,' 312020, ktoľým sa rušíVZN
ö' 4l20I2 o sankciách za dopustenie sa pľiestupkov v obci Výboľná. Návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v dňoch 23.IL2020 do 09.12.2020. oZ pľijalo uznęsenie:

IJznesenie č,.3812020

obęcné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

VZN obce Výbomá

č,.312020, ktorým sa rušíVZN č. 4/2012

Hlasovanie:
Za

Dunk a, Katarina G alliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

6

P eter

1

Valent Hudák

Pľotĺ:
Zdrźal- sa:

Neprítomní
Nehlasovali:

K bodu

9. VZN obce Výborná č. 412020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci.
Staľostka obce predloŽila poslancom oZ VZN obce Výborná č,. 412020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ođpadyv obci. Návľh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v dňoch 23.II.2020 đo09.12.2020.Pźnposlanec Lukáš
Potanecký dal pľipomienku o doplnenie $ 19 odpustenie poplatku. Po krátkej diskusii sa
poslanci oZ dohodli o doplnení $ 19 a to
bod 3. obec znížisadzbu poplatku o 50 o/o osobám, ktoré sú staľšie ako 80 ľokov. Prę
posúdenie veku poplatníka je rozhodujúci stav k 1januáru zdaňovacięho obdobia. Na zmenu
:

veku počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
oZ príjaIo uznesenie:

Uznesenie č,.3912020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

VZN obce Výborná

č,.412020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Výboľná.

Hlasovanie:
Zaz

al éna Ni eč'
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Miľgová
P

1

Valent Hudák

Pľotĺ:
Zdrź,a| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

eter Dunk a, Katarina G alliková, Magd

6

K bodu

10. odpľedaj pozemku - p. Galliko Výboľná č. 109.
Starostka obce požiadala poslancom oZ o schválenie odpredaja novovývorenej parcely
registľa ,,C" ě. 429817 o výmeľe 49 m2 - ostatná plocha, o ktorý požiadal p. Ján Gallikovi,
ľod. Gallik, nar.
, ľ.č.:
, trvale býom Výbomá č.109. Vlastníkom
týchto pozemkov je obec. Po diskusii poslanci súhlasili s odpredajom pozemku v cene 3,00
Eurll m2, čo za celkovú výmeru činí147,00 Eur. Zámer pľevodu nehnuteľného majetku obce
Výbomá z dôvodu hodného osobitného zreteľabol zverejnený na úľadnejtabuli obce v dňoch
27.07.2020 - 12.08.2020. OZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č. 40/2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schvalouje

vzmysle $ 9a ods. 8 písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vznení neskorších

pľedpisov kúpnu zmluvu na odpľedaj novovytvorenej paľcely ľegistra ,,Coo č. 4298l] o výmeľe

49 m2 _ ostatná plocha p. Jánovi Gallikovi, rod. Gallik, nar'
, r.č.:
)
j.
trvale bytom Výborná č.109 za kúpnu cenu 3,00 Eur á I m2, t. 147 ,00 Eur.
Táto parcelavznikla odčlenením1 dielu paľcely registra ,,E" č. 4298 o výmere 2]58 ÍrLŻ, đrvh
pozemku: ostatná plocha, zapisanej na LV ě. 1 k.ú. Výborná v katastri nehnuteľností
okresného úradu Kežmarok, Katastrálnom odbore, geometľickým plánom ě.27412019 zo dňa
3.4.2O2O, ktorý je overený oÚ KeŽmarok, Katastrálnym odborom đřla22.04.2020 pod ě. Gr
24Il20 vyhotoveným ZEBEKA Maľgita olekšáková, Zimná 464166,059 01 Spišská Belá,
ICO: 40127117.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnost', Že sa jedná o pozemok - pril'ahlri
plochu, ktorá svojím umiestnením a využitim tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve pt.ĺĺlaJána Gallika. Pre obec, ani pre inú fyzickú, či právnickú osobu je tento
pozemok nepouŽiteľný na akúkoľvek manipuláciu, či výstavbu na ňom z dôvodu jeho
umięstnenia a malej vjłnery a kupujúci pľejavili záujem o jeho kúpu bez ohľadu na jeho malú
výmeru.

Hlasovanĺe:
Zaz

Pľoti:
Zdrža| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

eter Dunk a, Katarina Galliková, Magdal éna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

6

P

1

Valent Hudák

K bodu 11. Žiadost'o dotáciu z rozpočtu obce pľe rok202t _oZ r,,Chápat' srdcom",
RKFÚ Slovenská Ves, TJ Futbalovy oddiel Výboľná.
Starostka obce predloŽila poslancom OZ Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Výborná od

Rímskokatolíckeho farského úradu Slovenská Ves v zastúpenífarárom ICLic. Jozef Holubčík,
PhD. pre rok202l. PoŽadovaná celková výška dotácie od obce je 6.000,00 Eur. oZ prijalo
uznesenie:

IJznesenie č,. 4112020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

dotáciu zrozpočtu obce VýbománarokŻ02I vo výške 6.000,00 Eur

Hlasovanie:
Zaz

Proti:
Zdrźa| sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Peter Dunka, Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,

Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

1

Valent Hudák

Starostka obce pľeđložila
poslancomoZ Žiadosť o dotáciu zrozpočtuobce Výborná od
občianskeho zďružęnia,,Chápat'sľdcom" Slovenská Ves v zastúpeníJUDr. Sylvia Leščáková
pre rok 202I. Požadovaná cęlková výška dotácie od obce je 300,00 Eur. oZpľijalo uznesenie:

Uznesenie č..42/202I

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

dotáciu ztozpočtu obce Výbománarok202I vo výške 300,00 Eur.

Hlasovanie:
Zaz

P

1

Valent Huđák

Proti:
Zdrźal- saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

eter Dunk a, Katarina G all iková, Magd al éna Nieč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Silvia Mirgová

6

Starostka obce predložila poslancom oZ Žiadosť o dotáciu z rozpoćtu obce Výborná od
Telovýchovnej jednoty, futbalový oddielVýbomá na jamú a jesennú sezónu 202I.
Požadovaná celková výška dotácie od obce je 1.000,00 Eur. oZ prijalo uznesenie:

Uznesenie

ć,. 4312020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

dotáciu ztozpočtu obce Výbománarok202I vo výške 1.000,00 Eur

Hlasovanie:
Za

6

P

eteľ Dunk a, Katarína Galliková, Magd

al

éna Ni eč,

Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

Pľoti:

Zdrźalsa:

Nepľítomní:
Nehlasovali:

1

Valent Hudák

K bodu

12. żiadost'o pľenájom polonohospodáľskej pôdy.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ žiadost' o prenájom poľnohospodáľskej pôdy,
o ktoru Žiada spoločnost' VALTIN, s.ľ'o.' Výborná č. 1001 ,05902 zastupenákonateľom p.
Valentom Hudákom. Po diskusii oZprijalo uznesenie :

IIznesenie

č'. 4412020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
podmienky obchodnej verejnej síťažepođľa$ 28I až 288 obchodného ztĺkonnika a $ 9 ods.
1 písm. a) zákona č,. I38l199I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na nájom
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce Výborná.

Podmienky obchodnej verejnej sútoaže
obchodná verejná siÍaž(ďalej len ''sút'aŽ") sa zaěina dňom jej prvého uverejnenia na úradnej
tabuli a na internetovej stľánke vyhlasovateľazanasledovných sút'aŽných podmienok:
1. Vlastnílďvyhlasovatel'
Názov: obec Výborná
ICO: 00 326 739
Sídlo: obecný úrad č. I2,059 02 Yýbornźt

V zasĘení starostky:

Ing. Viera Strelová

Tel. č. :0521459 31 61
e-mail: obęcvyborna@obecv}'boma.sk

2,

Predmet obchodnej verejnej sút'aže:Nájom poľnohospodárskych pozemkov. Ide
konkrétne o:
Príloha č. 1 - Zoznampozemkov
3. opis majetku na nájom: Prędmetné pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Výbomá.
Nachádzajú sa v extľaviláne aj intraviláne obce a sú určenévýlučne na poľnohospodársku
činnost'.
4. Teľmínobhliadky
obhliadka pozemkov buđemoŽná po dohode s vlastníkom /vyhlasovateľom sut'ažel.
5. Lehota na podávanie sút'ažných návrhov
SúťaŽnénávrhy je moŽné podávať v termíne do 27.0L 202I do 12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiťna adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1',v zapeč,atenom obale
s označením /VoS - Nájom pozemkov - NEOTVÁRAŤ /.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Sut'ažný návrh musí obsahovat' ponuku S cenou
nájmu za I m2 a zdôvodnenie záujmu na nájom pozemkov.
6, Kľitériumhodnotenĺa sút'ažných návrhov
Návrhy predložené do obchodnej verejnej sut'aže vyhodnotí komisia schválená obecným
zastupiteľstvom obce Výboľná a menovaná starostkou obce. Hodnotiaca komisia pľedloŽí
návľh navit'aza obchodnej verejnej sut'aže na schválenie obecnému zastupiteľstvu Výborná.
UcŁláđzač,je povinný uviesť v ponuke parcelné číslopozemkov, o ktorých nájom má ztnjem,
ich 1ýłneru, navľhovanú cęnu nájmu za m2 a dôvod, pre ktoľý sa uchádza o ich nájom.
Uspešn1ými uchádzačmi budú tí' ktoľípredloŽia ponuku s najvyššoucenou nájmu a dôleŽitým
kritériom bude aj účelnost'nájmu budúceho vyllžitia pozemkov, resp. ich účelnosťpľe
jednotlivýchuchádzač,ov. Úspech' resp. neúspech v sút'aŽi ozntlmi vyhläsovateľ účastníkóm
sút'ažebez zbytočnéhoodkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom
návľhu.
S víťazom suťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov od podpísania
zmluvy.

7. ostatné podmienky
Vyhlasovateľ určuje minimálnę ponúkanúcenu nájmu V sume 0,01 Eur/m2, slovom jeden
cent za štvorcový meter pozemku. Vyhlasovateľ si vyhľađzýeprávo zrušiťobchodnú verejnú
slúlťažv pľípade, že navrhované ceny za nájom pozemkov budú nižšie,ako je stanovená
minimálna cena. Vyhlasovateľ si vyhrađzuje právo odmietnut' jednotlivé návrhy a prípadne,
ak uzĺá za vhodné, aj všetky doručenénávrhy. Je oprávnený vybľat' si ten ĺtlvrh, ktorý bude
pre vyhlasovatel'a najvýhodnejší. Účastníci nernajú nárok na náhradu nákladov spojených s
účasťouna obchodnej veľejnej sl"ĺťaži.
Vyhlasovateľ si vyhĺaďzuje pĺávo ponúknut' uzavretie nájomnej zm\uvy ďalšiemu v poradí
určenom výberovou komisiou, ak viťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavľetie
nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíšenájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia
zmluvy obecným zastupiteľstvom.
obálky so súťažnýminávrhmi sa budú otvźtraťa síťažné
nćtvrhy sa budú vyhodnocovať dňa
28' 01 .202I. otváranie obálok je neverejné.
obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu komisiu, zostavenú z poslancov oZ p.
Magdaléna Nieč, p. Branislav Vida a zamestnanca obce p. Aleny Zastkovej.

Za

Galliková, Magdal óna Ni eč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová
etęr Dunk a, Katarina
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P

1

Valent Hudák

Pľoti:
Zďrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

13. Schválenie nízkouhlíkovejstratégie.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ nízkouhlíkovústratégiu pre ľegión Predmaguria. Ide
o stľatégiu, ktorá má zĺižit'vysokúenergetickú náročnost'budov v Predmagurí' emisne
nevhodnú štruktúruregionálnej dopľavy, rezęrvy v sústavách veľejného osvetlenia, vysokú
závislost'od dovozu palív a energie a minimálnu mieru využívani obnoviteľných
energetických zdľojov. Po diskusii oZprijalo uznesenie :

Uznesenie č. 4512020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
Nízkouhlíkovústľatégiu pre ľegión Predmaguria.

Hlasovanĺe:
Za:

P

1

Valent Hudák

Proti
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

15.

Galliková, Magdal éna Ni eč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Silvia Mirgová
eter Dunk a, I(aIanna
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Záver

Keďže pľogľam zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, staľostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa 10.12.2020
Spľacovala :

Overil

Alena Zastková
pľeđnostkaobce

Ing. Vieľa Strelová
staľostka obce

