Z á p i s n i c a č,.512020
z

obecného zastupitel'stva obce Výborná, konaného dňa 10.09.2020

Pľítomní:

Vieĺa Strelová, starostka obcę
slanci'. Katańna Galliková, Magdaléna Nięč,
Branislav Vida
Nepľítomní: Silvia Mirgová, Peteľ Dunka, Valent Hudák
Ing.

Po

ĎaKí pľítomní: Mgľ. Maľtin Hoffman, hlavný kontrolóľ obce

PROGRAM:

1'
2.
3'

4'

5.

6'

otvoľenie zasadnutia.
Odpredaj pozemku.
Výpadok podielových daní.
Kana|izácía- IBV Nad kostolom.
Rôzne.
Zäver.

K bodu

1. otvorenĺe zasadnutia
Rokovanie OZ otvori|a Ing. Viera Strelová, staľostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Staľostka konštatovala' Že počet prítomných poslancov je 4 a oZ je uznášania schopné.
Staľostka obce oboznámila poslancov oZ s progľamom, Poslanci oZ schválili progľam
zasadnutia oZ doplnený o bod 5
:

Uznesenie č..2612020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

program obecného zastupitel'stva doplnený o bod

1'
2.
3.
4.
5.
6.
7

'

5

otvoľenie zasadnutia'
Odpredaj pozemku.
Výpadok podielových daní'
Kanalízácia- IBV Nad kostolom.
I(úpa pozemku.
Rôzne.
Záver.

Hlasovanĺe:

Za

Pľoti:
Zdrźa| saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Bľanislav Vida

Ą

Silvia Mirgová, Peteľ Dunka, Valent Hudák

J

K bodu

2. odpľedaj pozemku.
Staľostka obce poŽiadala poslancom oZ o schválenie odpľedaja novovytvoľenej paľcely
registľa ,'C" č. 429811 o výmere 49 m2 _ zastavaná plocha a nádvorie, o ktorý požiadal p. Ján
Gallikovi, ľod. Gallik) naÍ'
, ľ.č':
, tľvale bytom Výboľná č.109.
je
Vlastníkom týchto pozemkov
obec. Po diskusii poslanci súhlasili s odpredajom pozemku
v cene 3,00 Euľ/l m2, ěo za celkovú výmeru činí147 ,00 Eur. Zámęľ pľevodu nęhnuteľného
majetku obce Výboľná z dôvodu hodného osobitného zretel'a bol zverejnený na ĺrradnej tabuli
obce v dňoclr 27.07.2020 _ 12.08'2020. Poslanci pľijali toto uznesęnie:

Uznesenie č,.2712020
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uie

v znrysle $ 9a ods. 8 písmena e) záI<ona ě. I381I99I Zb. o majetku obcí v znení neskoľších
pľeclpisov kÚrpnu zmluvu na odpľeclaj novovytvoľenej paľcely ľegistľa
č. 4298l] o výmeľe
',C"
49 m2 _ zastavaná ploclra a náclvorie p. Jánovi Gallikovi, ľocl. Gallik, nar.
, r'ě'i
j.
trvale
bytom
Výboľná
č,.l09
za
kúpnu
cenu
3,00
Etlľ
á
I
m2,
t.
147'00 Euľ.
,
Táto paľcel a vznlkla oclčlenením1 dielu paľcely registľa ,,E" č. 4298 o výmeľe 27 58 mŻ, druh
pozemku: ostatná plocha, zapisanej na LV č. 1 k.ú. Výboľná v katastľi nehnutel'ností
okľesnéhoťlradu l(ežmaľok, I(atastrálnom odbore, geometľickým plánom č.27412019 zo día
3.4.Ż020,ktoľý je overený oÚ Kežmaľok, I(atastľálnym odboľorn dňa22'04.2020 pod č. Gr
24ll20 vylrotoveným ZEBEI(A Maľgita olekšáková, Zimná 464166,059 01 Spišská Belá,

ICO:40127117.
Dôvoclom hodného osobitného zretel'a je skutočrrost', že sa ieclná o pozemok - priľahlú
ploclrtr, ktoľá svojínr umiestnením a využitímtvoľíneoddeliteľriý celok so stavbou vo
vlastníctve pána Jźlna Gallika. Pre obec, ani pre inir fyzickú, či právnickú osobu je tento
pozemok rrepoužitel'ný na akúkol'vek nrarripulácirr, či výstavbu tra liom z dôvodrr jeho
umiestnenia a rrralej výnrery a kupujťrci prejavili záujem o jeho kúprr bez ohl'adu rra jeho rnalú
výmeľu.

Hlasovanie:
Za
Pľoti:
Zclrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Bľanislav Vida

3

Silvia Miľgová, Petęľ Dunka, Valent Hudák

I( bodu 3. Výpadok podielových daní.
Staľostka obce pľeclložila poslancom oZ žiadosť o návratnú ťrnančnúvýpomoc MF SR
pľostľedníctvonrIS RISSAM. Ide o firrančnÚl výporrroc v dôsleclku výpadku podielových daní'
Poslanci pľijali toto uznesenie:

Uznesenie č..2812020

obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
a) schval'uje
prijatie bezťrľočnejnávratrrej finančnej výpomoci zo štátnych finarrčných aktív (zo štátneho
ľozpočtuSR) poskytnutej Ministeľstvom ťrnancií SR pľę obec Výborná na výkon
samospľávnyclr pôsobrrostí z clôvodu kompenzácie výpaclku dane zpľíjmov fyzicĘch osôb
vľoku 2020 spôsoberrých pandénriou ochoľenia COVID _ 19 vo výške 23.OI2,OO eut Za
podrrrienok uľčenýclrv uznesení vlády SR č,.49412020 zo dňa 12.08.2O2O

b) beľie na vedomie
stanovisko lrlavnélro kontľolóra obce k pľijatiu vyššieuvedenej návratnej finančnej výpomoci
zo štátnych firrančnýclr aktív (zo štátneho ľozpočtu SR) poskytnutej Ministeľstvom financií
SR pľe obec Výboľná z dôvoclu konrpenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v ľoku
2020 spôsobených pandémiou ochoľenia COVID _ 19

I{lasovanie:

Za

Proti
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

4

Katarina Galliková, Magdaléna Nięč, Lukáš
Potanecký, Branislav Vida

a

Silvia Miľgová, Peteľ Dunka, Valent Hudák

J

K boclu 4.|(anal'izácia_ IBV Nad kostolom.
Staľostka obce poŽiaclala poslancom oZ o schválenie žiadosti o poskytnutie NFP naľealizáciu
výstavby vodovoclu a\<analizácie k IBV Nacl kostolom. Žiadost'chcę obec podávať na
Ministeľstvo Životnélro prostľedia _ enviľofond. Poslanci oZ prijali toto uznesęnie:

Uznesenie č.2912020

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

Žiadost'o poskytnrrtie Nerrávratnej finančrrej pomoci narealizáciu výstavby vodovodu
akana|izácie k IBV Nad kostolorrr.

Hlasovanĺe:
Za
Pľoti:
ZĺLrźa|saz
Nepľítonrnĺ:
Nehlasovali:

4

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Branislav Vida

a

Silvia Mirgová' Petęľ Dunka, Valent Huclák

J

I( boclu 5. I(úpa pozemku.
Staľostka obce poŽiadala poslancomoZ o pľehodnotenie kúprrej ceny, ktorá bola odsúhlasená
oZ dňa 10.06.2020 UZ č,. 1512020.Ide o pozemok p' č. 20' clľulr pozemku _ zastavané plochy
a náclvoľie o výmeľe 459 m2 a p. č. 22, drvh pozemku _ záhtady, o výmeľe 731 m2 , zal<Íorý
vlastrríci poŽadujú sumll 15.000,00 Eur, čo je o 125,00 Euľ viac ako bolo dohodnuté pľedtým.
Poslanci OZ prijali toto uznesenie:

Uznesenie č,.3012020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

sunru 15.000,00 Euľ za pozemok p. č'.20, clľulr pozemku _ zastavané plochy a nádvoľie
o výmere 459 m2 a p. č. 22, druh pozenrku _ záhrady, o výmeľe ]3l m2.

kťrprrtr

Hlasovanie:
Za

Pľoti:

4

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš
Potanecký, Branislav Vida

ZrJľźa|sa:.
Nepľítomní:
Nehlasovali:

Ą

Silvia Mirgová, Pęteľ Dunka' Valent Hudák

I( bodu 6, Záver
I(eďŽe pľogľam zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, staľostka obcę
poďakovala pľítomnýma zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa 1'I'09'2020
Spracovala

Overil

Alęna Zastková
prednostka obce

Ing' Vieľa Stľelová
staľostka obce

