Uznesenia
obecného zastupitel'stva vo Výboľnej
zo dňa 1'7.12.2021'
Uznesenie č,. 38l202l
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

program obecného zastupiteľstva

schval'uje

pro gľam

obecného zastupiteľstva

l.

Otvorenie zasadnutia.
Stanovisko hl. kontľolóra k návrhu ľozpočtu obcę na rok20Ż2.
Pľogramový ľozpočet obce Výbornánaroky 2022-2024'
Rozpočtový harmono gtam na rok 2022.
Schválenie vykonávaniazmien v rozpočte starostkou obce.
6' Spľáva hl' kontľolóľa obce Výborná z vykonanej kontroly'
7. VZN obce Výboľná č,. uŻ}T o ochľannom pásme pohrebiska na územíobce
Výboľná.
8' odpredaj pozemku p.Lizák, Výboľná č).54.
9. odpredaj pozemku p. Pompová, Výborná č. 16.
10. Ziadosť o dotáciu zrozpoćtu obce 3x.
11. Návrh zámeny pozemkov'
12. Vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou.
13. Schválenie spolufinancovania _ ľekonštrukcia chodníkov v obci.
l4. Rôzne.

2.
3.
4.
5.

75'Ztxęľ'

Vo Výbornej, dňa 17.I2.20ŻI

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

Uznesenĺe č,, 3912021'
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

predloŽené stanovisko hlavného kontľolóľa obce k Návľhu ľozpočtu obce pľe rok2022

Vo Výboľnej, dňa 17.l2.202L

Ing. Vieľa Strelová

starostka obce

Uznesenie č,. 4012021
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

A.schval'uje

pro

gľamový r ozpoč,et na r ok 2022

B. beľie na vedomie

návľhy rozpočtov na roky 2023-2024

Vo Výbornej, dňa 17.I2'202I

Ing. Vieľa Strelová
staľostka obcę

Uznesenie ě,. 4112021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

rozpočtový haľmonogram pľe rok 2022.

Vo Výbornej, dňa 17.l2'202I

Ing. Viera Strelová
starostka obcę

Uznesenie č,. 42/2021
obecné zastupiteľstvo vo Výboĺnej

schval'uje

vykonávanie zmien v rozpočte starostkou obce a to
ď pľesun rozpočtových pľostriedkov v ľámci schváleného ľozpočtu,pľičomsa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b/ povolené prečerpanie aviazanie príjmov,
c/ povolené prečerpanie a viazanię výdavkov,
d/ povolené pľekľočenieaviazaníe finančnýclr opeľácií' /do 3l.08./.
Zmeny rozpočtu pľi pľesune rozpočtových pľostľiedkov mędzi jednotlivými poloŽkami
a pľogramami v rámci schváleného rozpočtu do vyšky 5.000'00 Euľ v jednotlivých pľípadoch
pri dodľŽaní uľčenejúčelovosti.
:

Vo Výbornej, dňa 17.12.2021

Ing. Viera Stľelová

staľostka obce

Uznesenie č. 43l202t
obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

beľie na vedomie

správu hlavného kontľolóľa obce Výbo rná z vykonanej kontroly

Vo Výbornej, dňa 17.12.202I

Ing. Vieľa Stľelová

staľostka obce

IJznesenie č,. 4412021'
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

VZN

obce Výborná č,. Il202I o ochľannom pásme pohľebiska nauzęmi obce Výboľná.

Vo Výbornej, dňa 17.12.2021

Ing. Vieľa Stľelová

staľostka obce

Uznesenĺe ć,. 4512021
obęcné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

kúpnu zmluvu na predaj novovytvoľenej paľcely registra ,,C" č,. 22612I o výmeľe 101 m2,
dľuh pozemku: tľvalý trávny poľast a novovývoľenej paľcely ľegistľa ,,C" č. 429416 o výmere
J
druh pozemku : ostatná plocha Jánovi Lizákovi, rod'. Lizttk) nat.
r'č.:
'
^2,
tľvale
bytom 059 02 Výborná ě. 54 za kúpnu cenu 3,- eut tt 7
tj. za
,
celkovú kúpnu cenu 3Ż4,- EUR /slovom Tristodvadsaťštyri eur/' Kúpnu aenu Za ^2,
pređávané
paľcely musí kupujirci zaplatiť do pokladne pľedávajúceho pľed podpisom kúpnej zmluvy.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návľhu na vklad do
katastra, ako aj pľípadnéďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín
a pođpisov, správne poplatky, a pod.)
Novovytvorená parcela ľegistra ,,C" č' 22612I o výmere 101 m2' dľuh pozemku: tľvalý
trálĺny poľast vznikla jej odčlenęnímod pozemku paľcely ľegistľa ,,C" č. 2Ż6l13 o výmeľe 564
mŻ, druh pozemku: trvalý tľávny poľast, zapísanej na LV č' 1 pre k.ú. Výboľná a
novovytvoľená parcela ľegistra ,,C" č' 429416 o výmeľe 7 m2, druh pozemku: ostatná plocha
vznikla jej odčlenením od pozemku parcely ľegistra ,,E" č. 4294 o výmeľe 8948 m2, dľuh
pozemku: ostatná plocha' zapísanej na LV č. 1 pľe k.ú' Výboľná, ato Geometrickým plánom
č. 1501202I zo dňa 20.08.202I, ktorý je oveľený okľesným úľadom v KeŽmarku,
Katastrálnym odborom pod č. Gl65412l, vyhotoveným Maľgitou olekšákovou, ZEBEKA,
Zimná464166,059 01 Spišská Belá, IČo: 40 I27 1l7.
Dôvodom hodného osobitného zrete|'a je skutočnosť, že sa jedná o pozemky, ktoré tvoľia
pľiľahlúplochu, ktoré svojím umiestnením a využitímtvoľia neoddeliteľný celok
s nehnuteľnost'ou v spoluvlastníctve kupujúceho. Tieto nehnuteľnosti sú nevhodné na
akékol'vek prípadné zastavanie obcou, alebo jej obyvatel'mi'

Vo Výbornej, dňa 17.I2'202I

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č.. 46ĺ2021'
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

kúpnu zmluvu na odpľedaj parciel, a to :
- novovytvoľená parcela ľegistra ,,C" č. I33l2 o výmere I9I m2, dľuh pozemku: zastavaná
plocha a nádvoľie,
- novovytvoľená paľcela ľegistra ,,C" č,' l33l3 o výmere 39 m2, dľuh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie,
Zdenę Pompovej, ľod. Mirgovej, naľ.
, ľ.č.:
, tľvale bytom 059 02
Výborná č,. 16 za kúpnu cenu 5,- eur á 1 m2,tj. za cęlkovú kúpnu cenu 1150'- EUR /slovom
Jedentisíc jednostopäťdesiat eur/' Kúpnu cenu Za pľedávané novovývoľené paľcely musí
kupujúci zaplatiť do pokladne pľedávajúceho pľed podpisom kúpnej zmluvy.
Tieto pozemky vznikli ich odčlenenímođjednotlivých pozemkov v k'ú. Výborná
Geometrickým plárrom č,. 17412020 zo dňa 12.07.2021, ktorý je overený okľesným úradom
v Kęžmarku, Katastrálnym pod č;Ů S48l2l,vyhotoveným Maľgitou olekšákovou' ZEBEKA,
Zimná,464166,059 01 Spišská Belá' IČo: 40 IŻ7 II7 .
I(upujúci znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návľhu na vklad do
katastľa, ako aj pľípadnéďalšie náklady súvisiace s pľevodom nehnuteľnosti (overenie listín
a podpisov' správne poplatky' a pod.)
Dôvodom hodného osobitného zrete|)a je skutočnosť,že sa jedná o pozemky zastavané
stavbou vo vlastníctve kupujúcej, vľtúane priľahlej plochy, ktorý svojím umięstnením
avyuŽitím tvorí nęoddeliteľný cęlok so stavbou. Pľedávané nehnuteľnosti sú nevhodné na
akékoľvek pľípadnézastavanie obcou, alebo jej obyvateľmi, pretoŽe na nich stojí rodinný

dom kupujúcej. Zźlrovęřl v rámci vysporiadania vlastníckych a katastrálnych vďahov

ľiadneho zápisu stavby - ľodinnéhodomu do katastľa je potrebné nadobudnúť
vlastníctvo aj k parcelám' na ktoľých stojí rodinný dom.
a náslędného

Vo Výbornej, dňa 17.IŻ.2021

Ing. Vieľa Stľelová

staľostka obce

I]znesenĺe č. 47ĺ202l
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

dotáciu zrozpočtu obce Výbornánarok2022 vo výške 300'00 Euľ

Vo Výbornej' dňa I7.I2.202I

Ing. Vieľa Strelová

starostka obce

IJznesenie č,. 4812021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

dotáciu zrozpočtu obce Výbornánarok2l22 na kostol sv. Uršuly vo Výboľnej vo výške
6.000,00 Eur.

Vo Výbornej, dňa 17.09.Ż021

Ing. Vieľa Strelová

staľostka obce

Uznesenie č,. 4912021
obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

schval'uje

dotáciu zrozpoětuobce Výbornánarok2022 vo výške 1.000,00 Euľ

Vo Výboľnej, dňa 17.I2.202I

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

Uznesenie č,. 50l202t
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaltuje
a/ súhlas zastupiteľstva predložením žiadosti o NFP na
s názvom pľojektu
chodníka
v
obci
Výboľná",
ręalizovaného
ľámci
v
výzvy
oPLZ-Po6,,Rekonštľukcia
pľičom
\C6II-2021-2,
ciele pľojektu sú v súlade platným pľogramom rozvoja obce
Výborná a p|atnýmuzemnýmplánom obce Výborná,

s

So

s

bl so zabęzpečenímpovinného spolufinancovania projektu žiadateľomobcou Výboľná vo
výške min' 5 oÁ z cęlkových opľávnených výdavkov. Spôsob financovania projektu bude vo
výške spolufinancovania zo strany obce Výbornázvlastných zdrojov obce Výboľná,

c/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením ťtnancovania neopľávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie pľojektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho ciel'a.

Vo Výboľnej' dňa 17.I2.202I

Ing. Viera Strelová
starostka obce

