Zápisnica
z

č.312020

Obecného zastupitel'stva obce Výboľnáo konaného dňa 27.07.2020

Pľítomní:

Ing. Viera Strelová, staľostka obce
Poslanci : Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Branislav Vida' Silvia Mirgová

Neprĺtomní: Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák
ĎaBí pľítomní: Alena Zastková,prednostka obÚ

Mgr. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce

PROGRAM:
1.

Otvoreniezasadnutia.

5.

Komunitná práca.
Ziađosťo odpredaj pozemku.
Rôzne.
Závęr.

2. Správa hlavného kontrolóra obce Výbomázvykonanej kontroly.
3. Plán kontľolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020.
4. VZN o sociálnych sluŽbách poskýovaných v Komunitnom centre
6.
7.
8.

Výbomá.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvorila Ing. Vieľa Strelová, starostka obce' Privítala všetkých pľítomných.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s programom oZ a đoplnilapľogľam o dva body
Poslanci schválili program zasadnutia oZ doplnený o body ć.7,8.
Ilznesenie č,.1712020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

pľogram obecného zastupiteľstva doplnený o body 7, 8
1.
')

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10

Otvorenie zasadnutia.
Správa hlavného kontľolóra obce Výbo má z vykonanej kontľoly.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2O2O.
VZN o sociálnych sluŽbách poskytovaných v Komunitnom centre Výborná.
Komunitná práca.
Ziadosť o odpredaj pozemku.
Kúpa pozemku.
Verejný rozhlas.
Rôzne'
Zźwęr.

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč, Silvia N,Iiľgová,
Branislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu 2. Správa hlavného kontrolóra obce Výbornázvykonanej kontroly.

Starostka obce pređloŽilaposlancom OZ spľávu hl. kontrolóra obce z kontroly vykonanej
28.05.2020 _ 18.06.2020_kontrolastavu zćlväzkov apohľadávokk3I.O3.2O2O acelkového
dlhu obce v zmysle $ 17 zákonač:. 50312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Kontrola bola ukončenábez nedostatkov. Poslanci prijďi uznesenie:

Uznesenie

č.. t8/2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľie na vedomie
správu hl avného kontro lóra

ob ce

Výbo má z v ykonanej kontro ly

Hlasovanie:
Zaz

Protĺ:
Zdrźa| sa:
Neprítomní:
Nehlasovalĺ:

K bodu

4

Katarína Galliková' Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Branislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peteľ Dunka, Valent Hudák

Plán kontrolnej činnostĺhl. kontľolĺĺľana II. polrok 2020.
Staľostka obce pľedloŽila poslancom OZ Plán kontľolnej činnosti hlavného kontľolóra obce
Výboľná na II. polľok2020. Návľh plánu kontľolnej činnosti hl. kontrolóra obce Výborná na
II. polrok 2020 bol v zmysle zćtkona č). 36911990 Zb. o obecnom znadení v zteni neskorších
pľedpisov zverĄnený na úradnej tabuli obce, nakol'ko neboli podané námietky. Poslanci
prijali uznesenie
3.

:

Uznesenie č,.1912020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóľa obce na II. polrok 2020,

Hlasovanie:
Za:

Protí:
Zdrź,a| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová'
Bľanislav Vida

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

vZN

o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centľe Výborná.
Starostka obce predložila poslancom oZ Návrh VZN o sociálnych sluŽbách poskýovaných
v Komunitnom centľe Výborná. Nakoľko poěet poslancov nezodpoveđal3l5 účastiposlancov
4.

naoZ, poslanci VZN nęschválili.

K bodu

5. Žiadost'o odpredaj pozemku.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ žiadosťo odpredaj pozemku, ktorý podal pan Dušan
Lizák s manželkou, Výbomá č).II2.Ide o pozemok v k. ú. Výbomá, parcela čislo 65512
registra ,,E", o výmere 138 m2, đruhpozemku - omá pôda. Po pľehodnotení jednotlivých
možnosti poslanci rozhodli, že đanýpozemok sa v budúcnosti môŽe:ouŽit'ako prístupový
chodník k rodinným domom a preto v súčasnostis odpredajom nesúhlasia.

K bodu

6.

Komunitná pľáca.

Starostka obce predložila poslancom oZ oznámenie o moŽnosti predkladania Žiadosti
o zapojenie sa do NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnost'ou MRK _II.Fáza
pľe obce mimo zoznarrlu 150 a finančnúspoluúčast'obce na projekte, Poslanci pľijali
uznesenie:

Uznesenie č,.2012020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

ď súhlas zastupiteľstva so ,,Žiad,osť o zapojenie sa do NP KS MRK",
b/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania pľojektu žiadateľom
obcou Výbomá vo výške min. 5 oÁ z celkových opľávnených výdavkov. Spôsob financovania
projektu bude vo výške spolufinancovania zo strany obce Výbomá zv|astných zdrojov obce
Výboľná,
c/ súhlas zastupiteľstva so zabezpeč,ením financovania neopľávnených výdavkov, ktoľé
vzniknťl v priebehu reaIizźrcie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie:
Za

4

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Branislav Vida

J

Lukáš

Pľoti:
Zdŕž,a|saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

)

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

7. Kúpa pozemku.
Starostka obce pľedložila poslancom oZ návrh na zriadenie vecného bręmena v prospech
obce Výbomtĺnanehnuteľnosti, ktoľá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
v podiele 1/1 Rudolf Pompa, ľod. Pompa, nar.
- .__ - , ľ.č.
a Alena
Pompová, rod. Mirgová, ĺar.
r.č.
obidvaja býom 059 02 Výborná
116, a to na pozemku

katastľálne územie

parc. č.,
registeľ

Výboľná

151,

KN-C

dľuh pozemku
Zastavaná plocha
a nádvorie

vymeľa
(m2)

1467

Lv

č.

31

/ďalej len slúžĺacipozemolď v katastrálnomuzemi Výborná a odkúpenie pozemku za
500,00 Eur. Po diskusii oZ súhlasilo a prijalo uznesenie :

Uznesenie č..21aĺ2020
obecné zastupitel'stvo vo Výbomej

schvalouje

Zmluvu o zriadeni vecného bremena na nehnutel'nosti _ pozemku, spočívajúcehov pľospech
oprávneného obce Výborná naprávo prechodu aprejazđupešia motorovým vozidlom a
právo časovo neobmedzeného umiestnenia kanalizačného potrubia v zmysle platnej
projektovej dokumentácię. Pľávo trvalého umiestneniakanalizaěného potrubia na slúŽiacom
pozemku a právo vstupu avjazdu na slúŽiaci pozemok za účelomnapojenia sa, zriadenia
a následného výkonu opľáv audržby kanalízaěného potrubia v rozsahu určenom
Geometľickým plánom č. 50124781-38ĺ20, Vypracovaným Maľtinou Jarošovou, Palárikova
256612I,058 01 Poprad, lČo: so I2418I dňa 04.08.2020, overen1ýrn okľesným úrađom
v KeŽmarku, Katastrálnym odborom pod č. Gl 550/20 dňa 1 1.08.2020 na dobu neurčitúa
bezodplatne - s povinnost'ou obce Výborná ako oprávneného z vecného bremena uhľadiť
náklady, spojené so zápisom vecného bľemena do katastra.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

-l

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Branislav Vida

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

Uznesenie č,.2lbl2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

Krĺpnu zmluvu na kúpu pozemkov:
- parcely registra
ě. l52l1o výmeľe 289 m2 _ záhĺada, zapísanej v katastri nehnutel'ností
',C"
okľesného úradu v KeŽmarku, Katastrálneho odboru na LV č. 31 pre kú. Výbomá a
novovývorenej paľcely KNC 151/3 o výmere 23 m2 _ zastavanźĺplocha a nádvorie,
vývorenej zparcely KNC 151 o výmere 146] m2 _ zastavaná plocha anádvorie, zapisanej
v katastri nehnuteľností okresného úľađuv KeŽmarku, Katastrálneho odboru na LV č. 31 pre
k.ú. Výbomá od kupujúcich:
1. Rudolf Pompa, rod. Pompa, nar.
,
r.č. r
lýom 059 02 Výbomá 116
2. Alena Pompová, ľod. Mirgová, nar.
r.č.
, bytom 059 02 Výborná 116
za kupnu cenu 500,- euľ (slovom pät'sto eur) za obidve vyššieuvedenéparcely. obec
Výborná uhĺadísumu 500'- euľ predávajúcim v celosti pri podpise kťrpnej zmluvy do ich ruk.
Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:

4

-t

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová,
Bľanislav Vida

Lukáš Potanecký, Peter Dunka, Valent Hudák

Nehlasovali:

K bodu

8. Veľejný ľozhlas.
Staľostka obce predloŽila poslancom oZ ponuku spoločnosti Empemont Slovakia s.r.o.'
Michalská 9, 81103 Bľatislava na rekonštrukciu súčasnéhodľôtového rozhlasu prechodom na
bezdrôtový rozhlas _ výstražný a varovný systém. Ponuka platí do konca roka 2O2O . Nakoľko
je podaná Žiadosť na rekonštrukciu miestneho ľozhlasu na Ministerstve financií SR,
s ponukou sa počká na odozvu Žiadosti z MF SR a aŽtak sa následne príjme ponuka danej
firmy. Poslanci prijali uznesenię:

Uznesenie č..2212020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schval'uje

rekonštrukciu miestneho ľozhlasu v roku 2020.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zđrźalsa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Bľanislav Vida

J

Lukáš Potanecký, Peteľ Dunka, Valent Hudák

K bodu

9. Rôzne
Starostka obce oboznámila poslancov oZ o zač,atírekonštrukcie hasióskej zbľojnice v obci,
tieŽ o rekonštrukcii MŠ,s ktorou sa plánuje od septembra v danom roku.

K bodu |0. Záxer

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

Vo Výbornej, dňa 28.07.2020

Spracovala

Overil

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Viera Strelová
starostka obce

