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Obecného zastupitel'stva Obce Výboľnáo konaného dňa 09.03.202t

Prítomní :

Ing. Viera Strelová, starostka obce

Poslanci :Katarina GallikovĄ Magdaléna Nieč, Lukáš Potanecký,
Valent Hudák, Silvia Miľgová, Peteľ Dunka
Neprítomní: Branislav Vida

ĎaBí prítomní: Mgr. Maľtin Hoffman, hlavný kcntrolór obce
Alena Zastková_ prednostka ocÚ

PROGRAM:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoreniezasadnutia.
Voľba hlavného kontrolóra obce.
Plán kontľolnej činnosti hl. kontrolóra obce.
Správa hlavného kontrolóra obce Výbornä z vykonanej kontroly.
Verejná obchodná sut'aŽ - nájom pozemkov.
7'iadost' o odkúpenie pozemkov _ VALTIN, s.ľ.o., Výbomá č. 1001.
Ziadost'o finaněný príspevok _ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Slovenská Ves.
Rôznę.
Ztxer.

K bodu 1. Otvoľenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Viera Strelová' staľostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Staľostka konštatovala, Že počet prítomných poslarcov j e 6 a oZje uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s programom. oZ schválilo program zasađnutia:
Uznesenie č,,ll2021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

pro gľam obecného zastupiteľstva

1. otvoľenie zasađnutía'

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voľba hlavného kontrolóra obce.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce'
Správa hlavného kontľolóra obce Vý:orĺrźĺzvykonanejkontroly.
Verejná obchodná suťaž- nájom pozemkov.
Ziadosť o ođkúpeniepozemkov_VALTN,s.r.o.' Výbomáč. 1001.
Ziadost'o finančný príspevok _ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Slovenská Ves
Rôzne.

Ztxer.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrźa| saz

6

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová, Peter Dunka, Valent
Hudfl<

Nepľítomní:
Nehlasovali:

1

Bľanislav Vida

Pán poslanec Hudák požiađaIo doplnenie programu o bod 8, 9. StaľostkapoŽiađalaoZ
o schválenie progľamu :

Uznesenĺe č.2lŻ02l

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schvalouje

pľogram obecného zastupiteľstva doplnený o bod 8, 9

1.

Otvoreniezasadnutia.
2. Voľba hlavného kontrolóra obce.
3. Plán kontľolnej činnosti hl. kontľolóra obce.
4. Správa hlavného kontrolóra obce Výbomäzvykonanej kontroly.
5. Verejná obchodná sist'až - nájom pozemkrlv.
6. Žiadosť o odkúpenie pozemkov _ VALTIN, s.r.o., Výbomá č. 1001.
7. Ziadost'o ťrnančnýpríspevok _ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Slovenská Vęs.
8. Zabezpeč,eni e verej ného intemętovét'o vysielania aktuálnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo Výbornej prostredríctvom youtube kanála a následnej archivácie na
tomto kanály.
9. Ziadosť o informácie ohľadom ręalizźĺciepľojektov Íinancovaných zEU projektov na
pozemkoch vlastnených obcou Výboľná.
10. Rôzne.
IL Záver.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti
Zdrźal saz
Neprítomní:
Nehlasovalĺ:

1

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukaš Potanecký' Silvia Mirgová, Peteľ Dunka' Valent
Hudák

Bran-slav Vida

K bodu

2. Vol'ba hlavného kontľolóľa obce.
Starostka obce oboznámíIa poslancov oZ o spôsobe avykonaní vol'by hlavného kontrolóra

obce Výbomá a náležitosti pľihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
Výboľná. Písomnúprihlášky si záujemcovia o tĹto pozíciu mohli doručiťdo 23.02.2021 do
14.00 hod. spolu s požadovanými dokladĺ:i do stanoveného termínu a odovzdať na obec
Výbomá, obecný úrad č. 12. Zalepenú obáll.:u je potľebné označiť:,,Voľba hlavného
kontrolóra obce _ neotvárať'" Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí|apľednostkaocÚ vo
Výbomej, ktorá vyhodnotila splnenie pođmienokjednotlivých uchádzačov a vydala zoztam
kandidátov na funkciu hlavnóho kontrolóra obce Výborná. V súlade s ustanovením $ 18a
zákona č,. 369/Í990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskoršíchpredpisov ana základ'e
vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obđVýborná boli doručenédve prihlášky od pána
Mgr. Juraj Peťko, nar.:
býom Cęsta k nemocnicí I59I1I5, g74 01 Banská
Bystrica apán Mgr. Maľtin Hoffman, nar.:
, bytom Mierová 7, O5g 7I Ľubica.
Poslanci oZ prehodnotili pľihlášky a do-oŽené prílohy : pľofesijný Životopis, diplom
a doklady o ďalšom vzdelávani' výpis s ĺegistľa tľestov, čestnévyhlásenie a súhlas so

spracovaním osobných údajov. Pristúpili k samotnej voľbe, ktorá bola verejná. Nakoľko
pomer hlasov pri voľbe bol neľozhodný 3 : 3 pristúpilo sa k druhému kolu volieb. KeďŽe aj
po druhom kole bol stav hlasov neľozhodný 3:3. hlavný kontrolóľ obce bol určený Žľebom.

Hlavným kontrolórom obce Výbomá sa

uznesenie:

stal Mgľ. Martin

Hoffman. oZ prijalo toto

Uznesenie č,312021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

zvolĺlo

v súlade s ustanovením $ 18a zttkona č).36911990 Zb. o obecnom zľiadení v zneni neskorších
predpisov napoziciu hlavného kontľolóra obce VýbomźĺpánaMgr' Martina Hoffmana, nar.i
býom Mięľová 7,059 7I Ľubica na rlbdobie šiestich ľokov.

K bodu

3. Plán kontľolnej činnosti hlavnćho kontľolóľa.
Starostka obce predložila poslancom OZ plan kontľolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Výbomá na I. polrok 202I. Plán bol prerokwaný aoZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č,.4ĺ2021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvalouje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Výbománal. polrok Ż021.

Hlasovanĺe:
Za

5

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

1
1

Kata:ína Galliková, Magdalóna Nieč,
Lukft Potanecký, Silvia Mirgová, Peter Dunka

Valert Hudák
Branislav Vida

K bodu

4. Spľáva hlavného kontľolóľa obce Výbornázvykonanej kontľoly.
Starostka obce pľeđloŽilaposlancom oZ spravu hl. kontrolóľa obce o kontľolnej činnosti za

rok2020. Kontrola bola ukončenäbezkontrolnýchzistení. oZprija\o uznesenie:

Uznesenie č.512021

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

berie na vedomie

spľávu hlavného kontrolóľa

ob

ce Výbo rná z v ykonanej kontro

ly

Hlasovanie:
Zaz

5

Proti:
Zdrźal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5.

1

1

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukaš P
Silvia
Peter Dunka
Valent Hudák
Bran-slav Vida

Veľejná obchodná sűt,aź- nájom pozemkov.

Starostka obce oboznámila poslancom oZ s výsledkami oVS na nájom pozemkov.
na obęc doručerá jedna ponuka a to od spoločnosti VALTIN
s.r.o.' Výborná č. 1001. Na základe splnenia zveĺejnených podmienok VoS a predloŽenej
ponuky výšky ceny nájmu, členovia hodnotiacej komisie konštatujú,Že podmienky oVS bo1i
splnené. oZpo kĺátkej diskusii prijalo uznesenie:

V stanovenom termíne bola

Uznesenie č.612021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
výsledok obchodnej veľejnej suťaže na nájom poľnohospođárskych pozemkov,
nachádzajucich sa v intraviláne aj extraviláne obce a ktorých zoznamje uveđenýv prílohe
k tomuto uzneseniu. Pozemky sa dávajú do nájmu výlučne na účelpoľnohospodárskej
činnosti., na dobu určitú5 rokov, úspešnémuuchádzačovi: VALTIN s.r.o.' O59 02 Výbomá č.
1001, IČo: 36 486 663 zapodmienđkuvedalých v jeho súťaŽnom návrhu zo dřra

27.02.2021.
Zároveřl OZ v zmysle podmienok veľejnej obchodnej sut'aže splnomocňuje starostku obce
k oznámeniu úspechu v sút'ažiúčastníkovis'iťažea následne k podpisu zmIuvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov na nájom uoedených poľnohospodáľskych pozemkov za
vyššie uvedených podmienok. Ak v zmysle lodmienok verejnej stÍaženedôjde k podpisu
zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov v teľmínedo 3O.4.2O21, výsledok sa ruší
a obec môže s pozemkami voľne nakladat'.

Hlasovanie:
5

Pľoti:
Zdržal- sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

1
1

Kata:ína Galliková, Magdaléna Nieč,

Luk8

Silvia

Peteľ Dunka

Valent Hudák
Branrslav Vida

Zátoveřl starostka obce predloŽila poslancomoZ zmluvu o nájme pozemkov na
poľnohospodárske účely.Po prehodnotení zmluv\ł oZ prijalo uznesenie :

I]znesenie č,,7/202l

obecné zastupiteľstvo obce Výborná podľa $ 11 ods. 4 písm. a) ztkonač,.36911990 Zb. o
ob ecnom zriadeni v zneni neskorší ch predpi s ov
:

A) beľie na vedomie _ návrh Zmluvy o nájme pc,ľnohospodáľskych pozemkov
B) s c h v a lou j e uzavretieZmluvyo nájmepoľnohospodárskychpozemkovso
spoločnosťou VALTIN s.r.o.' 059 02 Výbomá č. 1001, IČo: :o 486 663,pređmetom ktorej je
nájom poľnohospodárskych pozemkov podľl Pľílohyč. 1, ktorá tvorí nedeliteľnúsúčast'
zmluvy o nájme, a to iba pre účelvýkonu poľnohospodárskej činnosti uvedenej spoločnosti
v zneni, v akom bola obecnému zastupiteľstwu predložená.
C) p ove ru j

e

starostkuobcepodpisovanímdodatkovkZmluvęonájme
poľnohospodárskych pozemkov s VALTIN' s.r.o.
,

Hlasovanĺe:
Za:

Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

1
1

Kata:ína Galliková' Magdaléna Nieč,
Lukáš P otanecký, Silvia Mirgová, Peter Dunka

Valeĺt Hudák
Bľanislav Vida

K bodu 6, Žiadosť o odkúpenĺepozemkor'- VALTIN, s.ľ.o., Výboľná č. 1001.
Starostka obce predložila poslancom oZ žiaJosťr nákup pozemkov v k. ú. Výborná od
spoločnosti VALTIN s.r.o.' Výbomá č. 100l z dôvodu rozšiľovania poľnohospodárskej

výoby. Poslanci

sa po kľátkej diskusii dohc,dli, Že sa na pozemky pôjdu osobne pozrieť, aby
vedeli zhodnotiť situáciu.

K bodu 7. żiadost'o finančný príspevok _ Cĺrkevný zbor ECAV na

Slovenskuo
Slovenská Ves.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ ŽiaJosť o dotáciu _ finančný príspevok, o ktoru
Žiada Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Slovenská Vęs č,.233, 05902' Dotácia má poslúžiť
na opravy audržbu ev. kostola vo Výboľnej. Žiadost'nezođpovedá podmienkam stanóveným
vo VZN Il2018 o poskýnutí dotácie z rozpc,čtu obce nakoľko sa Žiadosti o poskýnutie
dotácie podávajú do 15. októbra pred'chádza;úceho roka. Ale aj napriek tomu poslanci
nesúhlasili s poskýnutím dotácie ato z dôvc,du, že obec zabezpečuje celoročne udržbuokolo
kostola a farskej budovy.

K bodu 8. Zabezpečenie verejného inteľnetového vysielania aktuálnych zasadnutí

obecného zastupĺtel'stva vo Výboľnej pľostľedníctvomyoutube kanála a následnej
archivácie na tomto kanály.
Starostka obce umoŽnila poslancovi oZ pánovi Hudákovi oboznámiť poslancov oZ o návrhu
zabezpečenia verejného internetového vysielania aktuálnych zasađnutíoZ prostľedníctvom
youtube kanála a následnej archivácie na tomto kanály. Svojim návrhom zvýšime
tľansparentnost' obce využitím dostupných modemých technológii . oZ po pľehodnotení tohto
návrhu dospelo kzáveru a pľijalo uznesenie :

Uznesenie č,.812021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
nesrihlasí
so zab ezpečenímverejného internetového v1'sielaria aktuálnych zasadnutí obęcného
zastupiteľstva vo Výbornej pľostredníctvom youtube kanála a následnej archivácie na tomto

kanźĺ|y.

Hlasovanie:
Zaz

Proti:
Zdrž,a| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

Ż
J
1
1

Peter

Valent Hudák
éna Ni
Lukáš
Katanna Galliková
Branislav Vida

Silvia

K bodu 9. Žiad,ost'o infoľmácie ohloadom realizácie pľojektov fĺnancovan ých zE;U

pľojektov na pozemkoch vlastnených obcou Výborná.
Starostka obce umožnila poslancovi oZ pámvi Hudákovi oboznámit'poslancov OZ o ĺávrhu
Žiadosti o infoľmácie ohľadom realizácíeprojektov financovanýchzEU projektov na
pozemkoch vlastnených obcou Výborná, nakoľko potenciálny investor o kúpu pozemkov bol
informovaný zo strany obce o nemožnosti odpredaja kvôli spomenutom zźlmerevylžitĺa
týchto pozemkov. obci bola doručená díaŻ9.0I.2021 žiadost'od spoločnosti NOLEN s'r.o.'
Ján Vida' Revolučná '70817,05907 Lendak c odkupenie pozemkov v k. ú. Výborná, parcely
registra,,C", P.č,.Ż07,2I0lI,2I1l1,2IIl2,lvýmeľe 543m2,543m2,526m2,594m2na
výstavbu nájomných bytov. o týchto pozemkoch ľozhodlo oZ pri zmeneúzemnéhoplánu, že
na đanýchpozemkoch sa nebude rcalizovat' výstavba nájomných bytov, ale zmenou
územnéhoplánu budú tieto parcely určenéna výstavbu rodinných domov. V súčasnosti
prebieha čiastková zmenaúzęmného plánu c'bce Výbomá. Zćroveň v danej lokalite bola
vybudovaná pľístupová komunikáciaz dotácie MV SR splnomocnenca pre rómske menšiny.
V súčasnosti je podaný ďalší projekt /environmertálny fond SR/ splašková kanalizáciapre
IBV nad kostolom. Preto záujemcovi o kúpu pozemkov bola zaslaná odpoveď , že nadaných
pozemkoch sa neplánuje s výstavbou nájomných býov.

K bodu

10. Rôzne
Starostka obce oboznámilaposlancov OZ o
-priebehu výstavby Materskej školy v obci'
-vypracovaní verejného obstarávanianarozš.írenie vodovodu (ulica ku obecnej býovke),
-vypracovanie projektovej dokumentácie na ĺekonštrukciu chodníkov, potoka, verejných
komunikácii.
Pán poslanec Hudák mal otázky na hl. kontr'llóra obce ohľadom výšky ďane znehnuteľnosti,
- triedenie avývoz odpadu v obci.
:

K bodu

'l'"l".

Záner

KeďŽe progľam zasadnutia obecného zastup_teľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukc,nčila.

Vo Výbornej, dňa 10.03.202I

Spracovala

Overil:

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

