Zápisnica
z

č,.312020

Obecného zastupitel'stva Obce Výbornáo konaného dňa 27.07.2020

Pľítomní:

Ing. Viera Strelová, starostka obce
Poslanci : I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Branislav Vida, Silvia Miľgová

Nepľítomní: Lukáš Potanecký, Peter Dunka' Valent Hudák
ĎaKí pľítomní: Alena Zastková,prednostka obÚ

Mgľ. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce

PROGRAM:
1.

otvoľeniezasadnutia.

8.

Ztxer.

2. Správa hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontľoly'
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontľolóľa na II. polľok 2020.
4. VZN o sociálnych sluŽbách poskýovaných v Komunitnom centĺe Výbomá.
5. Komunitná práca.
6. Ziadosť o odpľedaj pozemku.
7. Rôzne.
K bodu

1'. otvoľenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvorila Ing. Vieľa Stľelová, starostka obce. Privítala všetkých pľítomných.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ sprogramom oZ a doplnila pľogram o dva body.
Poslanci schválili progľam zasadnutia oZ đoplnenýo body č. 7, 8.

Uznesenie č.,1712020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

pľogram obecného zastupiteľstva doplnený o body 7,

1. otvoľenie zasadnutía.

2.

8

Správa hlavného kontrolóra obce Výbomázvykonanej kontroly.
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontľolóra na II. polrok 2020,
4. VZN o sociálnych službách poskýovaných v I(omunitnom centre Výborná.
5. Komunitná práca.
6. Ziadosť o ođpredajpozemku.
7. Kúpa pozemku.
8. Verejný rozhlas.
9. Rôzne.
I0. Záver.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa|sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Bľanislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

2. Správa hlavného kontľolóľa obce Výbornáz vykonanej kontľoly.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ spľáw hl. kontrolóľa obce z kontroly vykonanej
28.05.2020 - 18'06'2020 -kontrola stavu záväzkov apohl'adávok k 3103.2020 a celkového
dlhu obce v zmysle $ 17 zákonač:. 50312004 Z. z. o rozpočtových pravidláchuzemnej
samosprávy. Kontrola bola ukončená'bez nedostatkov. Poslanci prijali uznesenie:

Uznesenie č'.18ĺ2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

správu hl avného kontrol óľa ob ce Výbo má z

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

v

ykonanej kontroly

4

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Branislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peteľ Dunka, Valent Hudák

K bodu

3. Plán kontľolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polľok 2020.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ PIźn kontľolnej činnosti hlavného kontrolóra obcę
Výborná na II. polrok 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Výborná na
II. polrok 2020 bol v zmysle zákona č). 369l1990 Zb. o obecnom zríaőeni v znení neskorších
predpisov zverejnený na úľadnej tabuli obce' nakoľko neboli pođanénámietky. Poslanci
prijali uznesenie
:

Ilznesenie č,,1912020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

plán kontľolnej činnosti hlavného kontľolóra obce na II. polrok 2020.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Bľanislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

4. vZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centľe Výboľná.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ Návrh VZN o sociálnych sluŽbách poskýovaných
v Komunitnom centľe Výborná. Nakoľko počet poslancov nezodpoveđal3l5 účastiposlancov
naoZ, poslanci VZN neschválili.

K bodu

5. Žiadost'o odpľedaj pozemku.
Staľostka obce pľedložila poslancom oZ žiadosťo odpľedaj pozemku, ktoľý podal pán Dušan
Lizttk s manžęlkou, Výboľná č,, L12,Ide o pozemok v k. ú. Výborná, parce|a ěis\o 65512
ľegistra ,,E", o výmeľe I38 m2, druh pozemku _ orná pôda. Po prehodnotení jednotlivých

možnosti poslanci rozhodli, že daný pozemok sa v budúcnosti môže pouŽit'ako prístupový
chodník k rodinným domom a preto v súčasnostis odpredajom nęsúhlasia.

K bodu

6. Komunitná práca.
Staľostka obce pľedloŽila poslancom oZ oznámenie o možnosti predkladania Žiadosti
o zapojenie sa do NP I(omunitné sluŽby v mestách a obciach s pľítomnosťou MRK _II. Fáza
pre obce mimo Zoznamu 150 a finančnúspoluúčast'obce na projekte. Poslanci prijali

uznesenie

:

Uznesenie č,.2012020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

ď súhlas zastupiteľstva so ,,Žiadost'o zapojenie sa do NP KS MRK",
b/ súhlas zastupiteľstva so zabezpeěením povinného spolufinancovania projektu Žiadatel'om
obcou Výbomá vo výške min. 5 %o z celkových opľávnených výdavkov. Spôsob financovania
projektu bude vo výške spoluÍinancovania zo strany obce Výbomá' zvlastných zdrojov obce
Výborná,
c/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoľé
vzniknú v priebehu realizácie projektu a buđúnevyhnutné na dosiahnutiejeho cieľa'
Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
Zdrźa| saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

^l

Katarina Galliková' Magdaléna Nieč' Silvia Miľgová,
Bľanislav Vida

Lukáš Potanecký, Peteľ Dunka, Valent Hudák

K bodu

7. Kúpa pozemku.
Starostka obce predložila poslancom OZ odkúpenie pozemku v k. ú. Výborná' parcely
registľa ,,C" číslo151 o výmerę 146] m2, druh pozemku - zastavęné plochy a nádvorię z časti, parcela registra ,,C" číslo151/1 o výneľe 289 m2, druh pozemku _ záhĺady, nakoľko
danými pozemkami vedie kanalizáciak nájomným bytom. Je potľebné vyhotoviť geometrický
plán, ktorým sa podelí paľcela číslo151.Navrhovaná suma za d,aný pozemok je 500,00 Eur'
Po diskusii poslanci súhlasili a prijali uznesenię
:

[Jznesenie č.2112020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

kúpu nehnuteľností - pozemku do vlastníctva obce Výborná.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Branislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

8. Veľejný ľozhlas.
Staľostka obce pľedloŽila poslancom oZ ponuku spoločnosti Empemont Slovakia s.r.o.'
Michalská 9, 81103 Bľatislava na rekonštrukciu súčasnéhodrôtového rozhlasu prechodom na
bezdrôtový rozhlas _ výstražný a varovný systém' Ponuka platí do konca roka 2020. Nakoľko
je podaná Žiadost'na rekonštrukciu miestneho ľozhlasu na Ministerstve ťrnanciíSR,
s ponukou sa počká na odozvu žiadosti z MF SR a ažtak sa následne príjme ponuka danej

firmy. Poslanci prijali uznesęnie:

Uznesenie č,.2212020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

ľekonštrukciu miestneho rozhlasu v ľoku 2020

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

9.

K bodu

10.

4

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Branislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

Rôzne
Starostka obce oboznámila poslancov oZ o zač,atíľekonštrukcie hasičskej zbľojnice v obci,
tięž o rekonštrukcii MŠ,s ktorou sa plánuje od septembra v danom roku'

Záver

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa 28.07.2020

Spracovala:

Overil

Alena Zastková
pľednostka obce

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

