Uznesenia
obecného zastupitel'stva vo Výboľnej
zo dňa 09.03.202I
Uznesenie č,. 112021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

program obecného zastupiteľstva

1. Otvoreniezasadnutia.

2'

3,

4.
5.

6.
7.

Voľba hlavného kontrolóra obcę'
Plán kontrolnej ěinnosti hl. kontrolón obce.
Správa hlavného kontľolóľa obce Výbomázvykonanej kontroly.
Verejná obchodná stťaŽ _ nájom pozemkov.
Ž'iadost' o odkúpeniepozemkov_VALTIN, s.ľ'o., Výbomáč. 1001.
Ziadost'o finančný príspevok _ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Slovenská Ves.

8. Rôzne.
9. Ztxer.

Vo Výbomej, dňa 1,0.03.2021

Ing. Viera Stľęlová
starostka obce

Uznesenie č- 2l202l
obecné zastupitel'stvo vo Výbomej

schval'uje

program obecného zastupiteľstva doplnený o bod 8, 9

1. otvoľenie zasadnutia.
Ż. Voľba hlavného kontrolóra obce.
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra

4.

5.
6.

7.
8.

obce.
Správa hlavného kontľolóľa obce Výbomá z vykonanej kontroly.
Veľejná obchodná stĺťaž_ nájom pozemkov.
Žiadost'o odkúpenie pozemkov _VALTIN, s.r.o., Výbomá ě. 1001.
Ziadost'o finančný príspevok _ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Slovenská Ves.
Zabezpeč,enie verejného intemetovébo vysielania aktuálnych zasaďnuti obecného
zastupitel'stva vo Výbomej prostredníctvom youtube kanála a následnej archivácie na
tomto kanály.

9.

Żiadosť o informácie ohl'adom rea|irÁcĺeprojektov ÍinancovanýchzEÚ projektov na
pozemkoch vlastnených obcou Výborná.
10. Rôzne.
11. Záver.

Vo Výbomej, đňa10.03'202I

Ing. Vieľa Strelová
staľostka obce

Uznesenie č. 3ĺ2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

zvolĺlo

v súlade s ustanovením $ 18a ztłkona č,.369/1990 Zb. o obecnom zriadeĺi v zĺeni neskorších
predpisov na pozíciu hlavného kontrolóra Cbce '/ýbomá pána Mgľ. Martina Hoffĺnana, ĺar.i
. bytom Mięrová 7,059 7I Ľubica na obdobie šiestich rokov.

Vo Výbornej, dňa 10.03.202l

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

Uznesenie č. 412021
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schval'uje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóľa obce Výbomána I. polrok 2021.

Vo Výbomej, dňa 10,03.202I

Ing. Viera Strelová
starostka obcę

[Iznesenie č. 512021
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontroly

Vo Výbornej, dňa I0.03.202I

Ing. Viera Strelová
starostka obce

[Iznesenie č.. 6ĺ2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
výsledok obchodnej verejnej suťažena nájom poľnohospodárskych pozemkov,
nachádzajucich sa v intraviláne aj extravilane obce a ktorých zozľramje uvedený v prílohe
k tomuto uzneseniu. Pozemky sa dávajú do nájmu výlučne na účelpoľnohospodárskej
činnosti-, na dobu určitú5 rokov, úspešnémuuchádzaěovi: VALTIN s.ľ.o.' O59 02 Výborná ě
1001, IČo: 36 486 663 zapodmienđkuvedeĺrých v jeho sút'aŽnom návrhu zo đňa
27.02.202]l
Ztĺroveřl oZ v zmysle podmienok veľejnej o:chođnej silťaŽe splnomocňuje starostku obce
k oznámeniu úspechu v súťažiúčastníkovislit'aŽe a následne k podpisu zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov na nájom uvedených poľnohospođárskychpozemkov za
vyššie uvedených podmienok. Ak v zmysle podmienok veľejnej sĹlťaženedôjde k podpisu
zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov v termíne đo3O.4.2O21, výsledok sa ruší
a obęc môŽe s pozemkami voľne nakladať.

Vo Výbomej, dňa 10.03.2021

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č,. 7lŻ021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvalouje
podľa $ 1 1 ods. 4 písm. a) zákona č). 36911990 Zb. o obecnom zľiadenív zneni neskorších
predpisov:

A) berie na vedomie - návrh Zmluvy

o nájme pol'nohospodárskych

pozemkov

B) s c h v a l'u j e uzavretieZmluvyo nájĺr-epoľnohospodárskychpozemkov so
spoločnosťou VALTIN s.r.o'' O59 02 Výborná ě. 1001, lČo: :o 486 663,predmetom ktorej je
nájom pol'nohospodáľskych pozemkov podľa Príl,lhy č. 1, ktoľá tvorí nedeliteľnúsúčasť

Zmluvy o nájme, a to iba pre účelvýkonu p,lľnohospodáľskej činnosti uvedenej spoločnosti
v znení, v akom bola obecnému zastupiteľst-ĺu predloŽená.

C) p o v e ru j

e

starostkuobcepodpisovaním dodatkovkZmluveo nájme
poľnohospodárskych pozemkov s VALTIN' s.r.o. .

Vo Výbomej, dňa 10.03.202I

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

I'Iznesenie č., 812021
obecné zastupitel'stvo vo Výbomej

nesúhlasí

so zabezpečením veľejnéhointernetového vysielania aktuálnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo Výbomej prostređníctvomyoutube kanála a následnej archivácie na tomto
kanály.

Vo Výbomej, dňa 10.03.2021

Ing. Viera Strelová
starostka obce

