Uznesenia
obecného zastupitel'stva vo Výboľnej
zo dňa 07,06.202t
Uznesenie č.. 912021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

program obęcného zastupiteľstva

1.

Otvoreniezasadnutia.
2. Spľáva auditora obce k ovęľeniu účtovnejztlvierky obcę zarck2020.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu ztlverečného účtuobce Výbomá zarok
2020.
4. Ztxerečný účetobce zarok2020.
5. Spľáva hlavného kontľolóra obce Výborná z vykonanej kontroly.
6. Schválęnie použitia ręzervného fondu na kapitálové výdavky.
7. Memorandum o partnerstve a spolupráci - Nadácia PSK pre podporu rodiny.
8. Zrušenie uznesenia č,. I9l20I4, č,' 27l20L4.
9. odpredaj pozemkov, zámenapozemkov.
1 0. Vysporiadanie pozemkov.
1 1. Parkovisko pri ihrisku.
12. Zrušenie ochranného pásma pri cintoríne.
13. Rekonštrukcia MŠ.
14. Rôzne.
15 ' Záver.

Vo Výbornej, dňa 08.06.202I

Ing' Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č. 1'0l202I
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľĺena vedomie

správu audítora obce k overeniu účtovnejzávierky obce zarok2020

Vo Výbornej, dňa 08.06.20ŻI

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

Uznesenie č.. l1/202l
obecnó zastupiteľstvo vo Výbomej

berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce Výbomá k návrhu záverečného účtuobce zarok2)2}.

Vo Výbornej' dňa 08.06.202I

Ing. Viera Strelová

staĺostka obce

Uznesenie č. 1212021
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schvaltuje
celoročnéhospodárenie obce Výbomá zarck2020bez výhĺad

Vo Výbornej, dňa 08,06.2021

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

Uznesenie č. 1312021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomĺe

správu hlavného kontrolóra obce Výbo mä z vykonanej kontľoly

Vo Výboľnej, dňa 08.06.2021

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

Uznesenĺe č. 14/2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaltuje
pouŽitie ľezervného fondu na kapitálové výdavky a to
10.000 Eur - rekonštrukcia Materskej školy Výborná,
10.000 Eur _ parkovisko pri ihľisku.

Vo Výbornej, dňa 08.06.20Ż1

:

Ing. Vieľa Stľelová
starostka obce

IJznesenie č,, 15l202I
obęcné zastupiteľstvo vo Výbomej
schval'uje
vstup a ělenstvo v Memoľande o paľtnerstvę a spolupľáci s Nadáciou PSK pľe podporu
rodiny.

Vo Výbornej' dňa 08.06.202I

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

IIznesenie č. 1'612021
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

ľuší

uznesenie č,. 19l20I4, uznesenie

Vo Výbornej, dňa 08,06.2021

č,. 2712014'

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

I]znesenie č. 1712021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
zttrnęr prevodu parcely registra,,E" č. 3290 o výmeľe 553 m2, druh pozemku: orná pôda
Ivete Pompovej, rod. Mirgovej, naĺ.
r.č. ) trvale bytom 059 02
Výbomá č,. 16 za kúpnu cenu 3,- EUR á I m2, .t. j. za 1659,- EUR.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnost', že sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve kupujúcej, vrźiane priľahlej plochy, ktoľý svojím umiestnením
a vyuŽitím tvoľíneoddeliteľný celok so stavbou. Predávaná nehnuteľnost' je nevhodná na
akékoľvek prípadnézastavaníe obcou, alebo jej obyvateľmi,pretože na nej stojí rodinný dom
kupujúcej. Ztłroveň v rámci vysporiadania vlastníckych akatastrálnych vzt'ahov a následného
riadnęho zápisu stavby _ rodinného domu do katastra je potľebné nadobudnút' vlastníctvo aj
k parcele, na ktorej stojí rodinný dom.

Vo Výbornej' dňa 08.06'2021

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

Uznesenie č. l8l2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
Pľevod nehnuteľnosti - pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitímtvorí neoddeliteľný celok so stavbou
súpisnéčíslo38 ľodinný dom, a to parcely KNC č. I75l1 o výmere 82 m2 _ zastavatláplocha
a nádvoľie, zapisanej v katastri nehnuteľností okresného úradu KeŽmarok' Katastrálnom
odboľe na LV č. 1 pre k'ú. Výbornázakupnu cenu 164,- EUR /slovom jednostošesťdesiatštyri
EUR/ bol schválený nadpolovičnou väčšinoupľítomnýchposlancov v zmysle $ 9a ods. 8.
písm. b) zákona č. 138/199I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením avyužitim tvoľíneoddeliteľný celok so stavbou. Pozęmok KNC 17511
je zastavaný stavbou rodinného domu súpisnéčíslo38 nadobúdateľa_ kupujúceho.
Cena pozemku bola dohodnutá podľa platných Ztsad, hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Výborná. Náklady, spojené so zhotovením kúpnej zmluvy a správneho poplatku na oÚ
KeŽmarok, Katastrálny odboĺ, znáša nadobúdateľ, t. j. kupujúci.

Vo Výbornej' dňa 08.06.202I

Ing. Viera Strelová
starostka obce

IJznesenie č. l9l202l
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
zttmer prevodu nehnutel'ného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zteteľa.

Vo Výboľnej, dňa 08,06.2021

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

I]znesenie č.. 2012021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaltuje
kúpu pozemkov v k. ú. Výborná, registra,,E"
-parcela číslo849 - v podiele 1/8, o výmere 68,125 m2, đruhpozemku- twalé trćtvnaté
plochy,
-paľcela číslo3208/1 _ v podiele IlI, o výmere 279 m2 - druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria,
-parcela číslo3502/2 - v podiele Yą, o výmere 424,25 m2, druh pozemku _ orná pôda,
-parcela číslo3502/3 _ v podiele /a, o výmere 563,7 5 m2, druh pozemku - orná pôda.
Spolu 1335,125 mŻ za kúpnu cenu 1,00 Eurlm}, t. j. 1335,125 Eur.

Vo Výbornej, dňa 08,06.2021

Ing' Viera Stľelová
staľostka obce

IJznesenie č.. 21.l202l
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je Pavol Lizák, rod. Lizäk, trvale bytom Výborná č. 68,
05902 v k. ú. Výborná, registra,,E",
-parcela ěíslo 297 _ v podiele Il7, o výmeľe 1'06 m2, druh pozemku _ trvale trźlvnate plochy,
-parcela číslo333212 _ v podiele /ł, o výmeľe I30 m2 - druh pozemku _ zastavané plochy
a nádvoľia,

-parcela číslo3415 _ v podiele %, o výmere 1165 m2, druh pozemku _ orná pôda,
t. j. spolu 429,]5 m2 po 2,00 Eur/m2, č,o čini 859'50 Euľ p. Pavlovi Lizźĺkovi,rod.Ljzźĺk,
trvale bytorn Výbomá č. 68, 05902
kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je Máľia Maliňákov á, rođ.Háberová' tľvale bytom
Výborná č. 40' 05902 v k. ú' Výborná, registra ,,E"'

-parcela ěisLo 333212 - v podiele %, o výmere 130 m2 _ druh pozemku _ zastavané plochy
a nádvoria,
-parcela číslo3415 - v podiele Yo, o výmere 1165 m2, druhpozemku - orná pôda,
t. j. spolu 323,75m2po2,00EurlmZ,čoěini647,50 Euľp. Máľii Maliňákovej, rod.
Hábeĺová, trvale bytom Výbomá č,. 40,05902.

Vo Výbomej, dňa 08.06'202I

Ing. Viera Strelová
starostka obce

[Jznesenie č,. 22/2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvalouje
financovanĺe z rozpočtu obce - práce naviac
Výbomá.

Vo Výboľnej, dňa 08'06.202I

-

na rekonštrukciu Materskej školy v obci

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

f]znesenie č,. 23/202I
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schval'uje
a/ obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženímŽoNFP na So,
v rámci výzvy oPLZ-Po8 -202I-I pre pľojekt ,,MoPs Výboľná,,,
ktorý je zręaIizovaný v obci s pľítomnosťou maľginalizovanej ľómskej komunity
v Prešovskom samosprávnom kraji,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvojaobce a platn1im územným
plánom obce,
b/ obecné zastupitel'stvo súhlasí so zabezpečenímpovinného spolufinancovania projektu t.j.
mtn. 50Á z celkových oprávnených výdavkov, ktoré bude zabezpečenézvlastnýchzdrojov

obce,
c/ obecné zastupiteľstvo súhlasíso zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov'
ktoré vzniknú v pľiebehu realtzácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutiejeho cieľa.

Vo Výbornej' dňa 08'06.202I

Ing. Vieľa Stľelová
starostka obce

