Zápĺsnica č.320Ż1
z

Obecného zastupitelostva Obce Výboľnáo konaného dňa 06.09.202|

Pľítomní:

Ing. Vięra Strelová, starostka obce
Poslanci : Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš Potanecký,
Bľanislav Vida, Silvia Miľgová
Nepľítomní: Valent Hudák, Peteľ Dunka

ĎaBí pľítomní: Mgr. Martin Hoffman' hlavný kontrolór obce
Alena Zastková_ prednostka ocÚ

PROGRAM:
1.

2.
3

.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoreniezasadnutia.
Plán kontľolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok202I.
Správa hlavného kontľolóra obce Výbo má z vykonanej kontroly.
Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva s SPF.
Schválenie úveru na pľojekt: Parkovisko pľi ihrisku v obci Výboľná.
Żiadosť o odpredaj pozemkov 4x.
odkúpenie pozemkov 3x.
Rôzne.
Záver.

K bodu

L. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvońIa Ing. Vieľa Stľelová, staľostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Staľostka konštatovala, že počet prítomných poslancov j e 5 a oZje uznášania schopné.
Starostka obce oboznźłrníIaposlancov OZ s programom apoŽiadala o doplnenie bodu 8, 9 do
progľamu. oZ schválilo pľogľam zasadnutia oZ doplnený o bod 8, 9 :

IJznesenie č.24l202I

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

pro gram obecného zastupiteľstva

1.

otvoľeniezasadnutia.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrokŻ021.
Správa hlavného kontľolóra obce Výbomtĺ z vykonanej kontľoly.
Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva s SPF.
Schválenie úveru na pľojekt: Parkovisko pri ihĺisku v obci Výborná.
6. Žiadost'o odpredaj pozemkov 4x.
7. odkúpenie pozemkov 3x.
8. Použitie rezervného fondu na MŠVýbomá.
9. Návrh VZN č. Il202I o ochrannom pásme pohrebiska v obci Vyborná.
10. Rôzne.
7I. Záver.

2.
3.
4.
5.

Hlasovanĺe:
Za

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

Pľoti:
Zdľža|sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu Ż.P|án kontľolnej činnosti hl. kontľolóľa obce na II. polrok 202l.

Starostka obce pľedloŽila poslancom OZ plán kontľolnej činnosti hlavného kontrolóľa obce
Výborná na II. polľok202I. Plán bol pľerokovaný aoZprija|o uznesenie:

Uznesenie č..2512021

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schvalouie
plán kontľolnej činnosti hlavného kontrolóľa obce Výbomána II. polrok 2021

Hlasovanie:
Za

Protĺ:
Zdrža| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

Ż

Pęteľ Dunka, Valęnt Hudák

K bodu

3. Správa hlavného kontrolríľa obce Výborná z vykonanej kontroly.
Starostka obce predloŽila poslancomoZ spľávu hl. kontrolóra obce z kontroly vykonanej
24.06.202I -26.08.2021 - kontrola zákonností prevodov majetku obce Výborná. Kontľola
bola ukončenábez nedostatkov. oZ pľijalo uznesenie:

Uznesenĺe č..2612021
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľie na vedomie

spráw hlavného kontrolóra obce Výboľná z vykonanej kontroly

Za

5

I(ataľína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Po tanecký, Branislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peteľ Dunka, Valent Hudák

Proti:
Zdrź,a| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

4. Schválenie zmluvy o pľevode vlastníctva s SPF.
Staľostka obce predloŽila poslancom oZ zmluvu o pľevode vlastníctva č,. 019I4120I9-PKZP-

K40298lI9.00.Predmetomzmluvyjeprevodvlastníctvakpozemkuovýmere 53,44m2v
k. ú. Výborná' oZ pľijalo uznesenie:

Uznesenie č,.27ĺ202t

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

Zm|llvu o prevode vlastníctva č,.01914/20I9-PKZP-K40298/I9.00 a úhĺaduzapređmet
prevodu.

Za
Pľotĺ:
Zdrźa| sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

I(atarína Galliková' Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Silvia Miľgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

5. Schválenie úveru na pľojekt: Parkovisko pri ĺhľiskuv obci Výboľná.
Starostka obce poŽiadala poslancom oZ o schválenie úveru na projekt : Parkovisko pri
ihľisku v obci Výborná, nakol'ko nenávratný finančný pľíspevok bude poskýnutý formou
refundácie a obec nemá toľko financií, z tohto dôvodu je potrebné požiadať o úveľ,ktorý
bude po pľeplatení ŽoP znizený o 25.000,- Eur, čo je poskýnutá dótáci a a zb1nokúveru sa

bude splácať mesačne. oZ pnjalo uznesenie:

[.Izneseni e č,, 28 1202|
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schval'uje

vybavenie úveru na projekt : Parkovisko pri ihrisku v obci Výboľná vo výške 45.000'- Eur

Za
Proti:
Zdrźa|saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký' Branislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu 6. Žiad,ost'

o odpľedaj pozemkov.
ď Staľostka obce poŽiadala poslancom OZ o schválęnie kúpnej zmluvy pani Ivete Pompovej,
rodenej Miĺgovej' trvale bytom Výborrrá č,. 16. Zámer pľevodu nehnuteľného majetku obce
Výborná z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce od
17.06.20ŻI do 06.07.202L oZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č.29120Ż1
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

kúpnu zmluvu na odpredaj - paľcely ľegistĺa,,E" č. 3290 o výĺeľe553 m2, druh
pozemku: orná pôda Ivete Pompovej' rod. Mirgovej, nar.
, ľ'č.
, trvale
bytom 059 02 Výbomá č. 16 zakúpnu cenu 3,- EUR á 7 m2, ,t.j. za 1659,- EUR.
Dôvodom hodného osobitného zrete|'a je skutočnost'' Že sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve kupujúcej, vrátane priľahlej plochy' ktorý svojím umiestnením
avyužitímtvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Predávaná nehnuteľnost' je nevhodná na
akékoľvek prípadnézastavanie obcou, alebo jej obyvateľmi, pretože na nej stojí rodinný dom
kupujúcej. Zárovęřt v rámci vysporiadania vlastníckych a katastľálnychvzt'ahov a následnóho
riadneho zápisu stavby _ rodinného domu do katastľa je potrebné nadobudnúť vlastníctvo aj
k parcele, na ktorej stojí rodinný dom.

Za
Proti:
Zďrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

I(ataľína Galliková, MagđalénaNieč,
Lukáš Potanecký' Bľanislav Vida, Silvia Mirgová

2

Peteľ Dunka' Valent Hudák

b/ Staľostka obce predložila poslancom oZ Žiadost'o odpľedaj pozemku, ktorý žiađajú
p. Ivan
Mirga, Výborná č. 100 a p. Marek Mišalko, Výboľná č). II7 .Ide o paľce\u č,.3266 v k. ú.
Výbomá, druh pozemku : orná pôda, o výmeľe 252 m2 z dôvodu rozšíľeniaa oplotenia dvora.
Poslanci oZ pľešlisnímkou Zmapy polohu daného pozemku, moŽnost'prístupovej cesty aj
ostatných susedov a dospeli k zźĺveru,že v prvom rade sa vysporiadajú pozemky suseđných
paľciel, alebo sa vpíševecné bremeno do katastra na jednotlivé pozemky, tak, aby susedia
mali prístupovúcestu k svojim domom a potom bude možný odpľedaj pozemkov, o ktoľé

ŽĺadEű.

c/ Starostka obce požiadala poslancom

oZ Žiadosť o schválenie

odpľedaja pozemku
novovývorenej parcely č:.22612I, druh pozemku: trvalétrávnaté plochy, o vyĺnere 101 m2
a p. č. 429416, druh pozemku : ostatné plochy o výmere ] m2v k. ú. Výborná pánovi Jánovi

Lizźl<ovi, trvale bytom Výborná č). 54. oZ pľijalo uznesenie:

Uznesenĺe č..30/202I

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

zámer prevodu novovývorenú parcelu registra ,,C" č,. 226113 o vyĺneľe463 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, Jánovi Lizákovi, rod. Líztlkovi, nar.
, r.č.:
trvale
bytom
059
02
Výborná
ě.54
za
kúpnu
cenu 3,- eur á 1 mŻ,ti. za
,
celkovú kúpnu cenu 1389,- EUR /slovom Jedęntisíc tristoosemdesiatdevät' eur/. Kúpnu za
predávanú parcelu musí kupujuci zaplatiť do pokladne predávajúceho pľed podpisom kúpnej
zmluvy. Kupujúci znáša všetky náklađy spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návĺhu na
vklađdo katastra, ako aj prípadnéďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
(overenie listín a pođpisov,správne poplatky' a pod.) Tento pozemok vznikol jeho
odčlenenímod pozemku parcely registľa ,,C" č. 226113 o výmeľe 564 m2, druh pozemku:
trvalý trávny poľast' zapisanej na LV č. 1 pre k.ú. Výborná Geometrickým plánom č.
I50l202I zo día 20.08.2021, ktorý je overený okľesnyľn úľadom v Kežmarku' Katastľálnym
odborom pod č. Gl 65412|, vyhotoveným Margitou olekšákovou, ZEBEI(A, Zimná 464166,
059 01 Spišská Belá, ICo: 40 121 II7.
Dôvodom hodného osobĺtnéhozrete|)a je skutočnost', Že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí
pľiľahlúplochu, ktoľý svojím umiestnením avyužitim tvorí neoddeliteľný cęlok
s nehnuteľnost'ou v spoluvlastníctve kupujúceho. Prędávaná nehnuteľnost' je nęvhodná na
akékoľvekprípadné zastav anię obcou, alebo j ej obyvateľmi.

Za
Proti:
Zdrža| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Viđa,Silvia Mirgová

2

Peter Dunka, Valent Hudák

d/ Starostka obce predložila poslancom oZ žiadost'o odpredaj pozemku parcely registľa,,C"
č. 133, diel 3 a 6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoľia, o výmeľe 55 m2,p, č,,I23lI,
diel4, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoľia, o výmere 93 mL,p. ě. I25, diel5 a],
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, o výmeľe 82 m2, celková plocha pozemku je
230 m2, v k. ú. Výbomá paniZdene Pompovej' trvalę bytom Výborná ě.16. oZ prijalo

uznesenie:

Uznesenie č.3|12021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

zámer pľevodu novovývorenej parcely registra

,,C" č,i33- diel

3 a 6, č,. 123lI-đíeI4,č,. I25điel5 a7 o výnere 230 m2, druh pozemku: zastavané plochy a náđvoria Zdene Pompovej,
ľod. Mirgovej, naľ.
, r.č.:
, trva|e bytom 059 02 Výborná ě, 16 za
kúpnu cenu 5,- eur á 7 m', t.j. za celkovú kúpnu cenu 1.150,- EUR /slovom Jedentisíc
j

ednostopäťdęsiateuľ/.

Kúpnu cenu 1.150,- eur za predávanú paľcelu musí kupujucí zaplatĺt' do pokladne
predávajúceho pľed podpisom kúpnej zmluvy. I(upujúci znáša všetky náklady spojené s
vyhotovením kúpnej zm|uvy, návrhu na vklad do katastľa, ako aj prípadnéďalšie náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (oveľenie listín a podpisov, správne poplatky, a pod.)
Dôvodom hodného osobitného zrete|'a je skutočnost', Že sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve kupujúcej, vrátane priľahlej plochy, ktorý svojím umiestnením
avyužitim tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Predávaná nehnuteľnost' je nevhodná na
akékoľvek pľípadnézastavanĺe obcou, alebo jej obyvateľmi, pretože na nej stojí rodinný đom
kupujúcej. Zttroveřl v rámci vysporiađania vlastníckych a katastĺálnych vzt'ahov a následného
riadneho zápisu stavby - rodinného domu do katastľa je potrebné nadobudnút' vlastníctvo aj
k parcele, na ktorej stojí rodinný dom.
Za
Proti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

7.

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Silvia Mirgová

2

Peter Dunka' Valent Hudák

odkúpenie pozemkov.

ď Staľostka obce predloŽila poslancom oZ ponuku o kúpu lesných pozemkov, o ktoru
poŽiadal p. Ján Zastko, trvale bytom Výboľná č. 31. Jedná sa o lesné pozemky v k. ú.
Výbomá a k. ú. Slovenská Ves o celkovej výmere 3.016,73 m2. Poslanci po diskusii sa
dohodli na cene 0,50 Eur zam2. oZ prijalo uznesęnie:

I]znesenĺe č,,321202Í

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

odkúpenie lesných pozemkov v k. ú. Výborná a v k. ú. Slovenská Ves o celkovej výmere
3.016,73 m2 po 0,50 Eur/mz,t. j.1.508,37 Eur od vlastníka p' JźnZastko, nar.'.
č.:
, tľvale bytom Výborná č. 31 .
Zaz

5

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč,

)t.

Protĺ:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Silvia Miľgová

2

Peteľ Dunka, Valent Hudak

oZ ponuku na odkúpenie pozemkov od p. Juraja
Jeloka, trvale bytom Ústecko-orlická 2345llz,Poprad. Ide ô pozemky v k. ú. výbornĺ
o výmere 1.335,375 m2. oZ prijalo uznęsenie:

b/ Staľostka obce predloŽila poslancom

IJznesenie č.331202|

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schval'uje

kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je Juraj Jelok, rod. Jelok, trvale bytom Ústecko_orlická
2345/12,05801 Poprad, 05902 v k. ú. Výborná, registra,,E",
-paľcela číslo3208/1 _ v podiele IlI, o výmere 279 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoľie,
-parcela číslo3502/2 - v podiele 7l4, o výneľe 1697 m2 _ đruhpozemku _ omápôda,
-parcela číslo3502/3 _ v podiele 7l4, o výmere 2255 m2, druh pozemku orná pôda'
-parcela číslo849 - v podiele 1/8, o výmere 545 m2, druh pozemku - trvalý trtlvny poľast,
t. j. spolu I.335,375m2po 1,00 Eur/m2,č,očiniI.335,78,- Eurp. Jurajovi Jelokovi, ľod.
Jelok, trvale bytom Ústecko-orlická 2345l 12,05801 Poprad

Za
Proti:
Zdržal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš
Branislav
Silvia Miľ

2

Peter

Valent Hudák

c/ Starostka obce predloŽila poslancom oZ Zoznam pozemkov, ktoré je potrebné vyspoĺiadať
pĺe scelenie obecných pozemkov. Ide o p. Pavol Lízák,, trvale bytom Výbomá 68, O59O2 ap
Mária Maliňáková, rod. Háberová, trvale bytom Výborná 40,05902. oZ pnjalo uznesenie
:

(Jznesenie č'.34/2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je Pavol Lizźĺk,rod. Lízák, trvale býom Výbomá č' 68,
05902 v k. ú. Výborná, registra,,E",
-parcela ěíslo 297 _ v podiele IlI, o výmere 106 m2, druh pozemku _ trvale trttvnatéplochy'
-parcela číslo333212 _ v podiele %, o výmere 130 m2 - druh pozemku _ zastavanéplochy
a nádvoria'
-parcela číslo3415 _ v podiele Y., o výmere 1165 m2, druh pozemku orná pôda,
t. j. spolu 429,]5m2po 4,00 Eur/m2, ěo činíI.719,- Eurp. Pavlovi Lizákov|tod.Lízák,
trvale bytom Výborná ě. 68, 05902
kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je Mária Maliňáková,rod. Hábeľová, tľvale bytom
Výbomá č. 40, 05902 v k. ú. Výbomá, registra ,,E",

-parcela číslo333212 - v podie\e Yo, o výmeľe I30 m2 _ druh pozemku _ zastavanéplochy
a nádvoria,
-parcela číslo3415 _ v podiele %, o výmere 1165 m2, đruhpozemku omápôda,
t. j. spolu 323,75 m2 po 4,00 Eur/mL, č,o ěini 7.295,- Eur p. Márii Maliňákovej, rod.
Háberová, trvale bytom Výborná č,' 40,05902.

Za
Proti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

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

2

Peter Dunka, Valent Hudák

K bodu

8. Použitie ľezeľvnéhofondu na MŠVýborná.
Starostka obce poŽiadala poslancov OZ o schválenie použitia ľezęrvného fondu na kapitálové
výdavky s tým, že sa zrušíuznesenie 14l202I zo dňa7 .6.2021. Po prehodnotení použitia oZ
prijalo toto uznesenie
:

Uznesenie č,.35ĺ202l

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

ľuší

uznesenie I4l2021 zo đřla07 .06.202I

Uznesenie č.36lŻ02I

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
použitie ľezervného fondu na kapitálové výđavkyvo výške 20'000 Eur na rekonštrukciu
Mateľskej školy Výbomá'

Za
Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Silvia Mirgová

2

Peter

Valent Hudák

9. Návľh vzN č.l/202l o ochľannom pásme pohľebiska v obcĺ Výborná.
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN o ochrannom pásrne pohľebiska v obci
Výbomá. Poslanci oZpo krátkej diskusii prijalo uznesenie

K bodu

:

[.Jznesenie č.3712021

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej
schvaltuje
návrh VZN č. Il202I o ochrannom pásme pohrebiska v obci Výbomá.
Zaz

Pľoti:

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš P
Bľanislav V
Silvia

Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

Ż

Peter Dunka, Valent Hudák

10. Rôzne.

Staľostka obce oboznámila poslancov oZ o
-komunitnom centre v obci _ výberové konanie na komunitnú prácu,
-priebehu výstavby Materskej školy v obci,
-oprava chođníkovv obci,
- nové informácie k ľozšíľeniuvodovodu (ulica ku obecnej bytovke),
-vývoz a likvidácia odpadu.
:

K bodu

1"l'.

Záver

KeďŽe program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala pľítomnýn a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa 07,09.202L

Spracovala

Overil:

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

