Uznesenia
obecného zastupitel'stva vo Výboľnej
zo dňa 1'0.09.2020
Uznesenie č,. 2612020
obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

schval'uje

pľogľam obecnélro zastupiteľstva doplrrený o bod

5

1' otvoľenie zasadnutia'
2. Odpredaj pozemku.
3. Výpadok podielových daní.
4. Kanalizácia- IBV Nad kostolom.
5. I(úpa pozemku.
6. Rôzne.
7

'

Zćwer'

Vo Výbornej, dňa II.09'20020

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

[Jznesenie č. 27/2020
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uie

vzmysle $ 9a ods. 8 písmena e) zákona č' 138/199I Zb. o majetku obcí vznení nęskorších
pľedpisov kúpnu zmluvu na odpľedaj novovytvorenej paľcely ľegistľa,,C" č. 429817 o výmeľe
49 m2 - zastavaná plocha a nádvorie p. Jánovi Gallikovi, ľod. Gallik' naľ.
r'č':
'
, trvale bytom Výboľná ě.I09 za kúpnu cenu 3,00 Eur á I m2, t. j. l47,00 Euľ.
Táto paľcelavznikla odčlenením1 dielu paľcely registľa,,E" č. 4298 o výmeľe 2J58 m2, druh
pozemku: ostatná ploclra, zapisanej na LV č. l k.ťl' Výborná v katastľi nehnuteľností
okresného úradu KeŽmarok' I(atastrálnom odbore, geometrickým plánom č,.27412019 zo dřla
3.4.2O2O, ktorý je overený oÚ KeŽmarok, Katastľálnym odboľoĺndńa 22.O4'2020 pod č. Gr
24llŻ0 vylrotoveným ZEBEKA Maľgita olekšáková, Zimná 464166,059 01 Spišská Belá,
ICO: 40127117.
Dôvodom hodného osobitného ztętęľa je skutočnost', Že sa jedná o pozemok _ pľiľahlú
ploclru, ktorá svojínr umiestnęním a vyuŽitím tvoľíneoddelitel'ný celok so stavbou vo
vlastníctve pána Jána Gallika. Pre obec, ani pre inú fyzickú, či pľávnickú osobu je tento
pozenrok nepoužiteľný na akúkoľvekmanipuláciu' či výstavbu na řlom zdôvodu jeho
umięstnenia a malej výmeľy a kupujúci prejavili záujem o jeho kúpu bez olrl'adu na jeho malú
výmeľu.

Vo Výboľnej, dňa IL09'20020

Ing' Vieľa Stľelová
starostka obce

Uznesenie č.. 2812020
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
a) schval'uje
pľijatie bezúročnejnávratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho
ľozpočtuSR) poskytnutej Ministerstvom ťrnancií SR pľe obec Výborná na výkon
samospľávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane zpríjmov fyzických osôb
vľoku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID _ 19 vo výške 23.012,00 eur Za
podmienok uľčenýclrv uznesęní vlády sP.č.49412020 zo dřra 12.08'Ż020
b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontľolóľa obce k prijatiu vyššie uvedenej návľatnej ťlnančnejvýpomoci
zo štátnych ťrnančnýchaktiv (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministeľstvom ťrnancií
SR pľe obec Výborná z dôvodu kompenzácie výpadku dane z prijmov fyzických osôb v ľoku
2020 spôsobenýclr pandémiou ochoľenia COVID - l9

Vo Výbornej, dňa II.09.20020

Ing. Vieľa Strelová

Uznesenie č,. 2912020
obecrré zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

Žiadost' o poskytnutie Nenávĺatnej ľrnančnej pomoci na rea|izáciu výstavby vodovoclu

akana|izácie k IBV Nad kostolom.

Vo Výboľnej, dňa II'09.20020

Ing. Viera Stľelová

Uznesenie ě,, 3012020
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

kúpnu sumu 15.000,00 Eur za pozemok p. č.20, dľuh pozemku - zastavané plochy a nádvoľie
o výmeľe 459 m2 a p. č' 22, druhpozemku _ zálĺady, o výmeľe 737 m2.

Vo Výboľnej, dňa IL09.z0020

Ing. Vieľa Stľelová

