Z á p i s n ĺ c a č,.212020
z

Obecného zastupitel'stva obce Výbornáo konaného dňa 10.06.2020

Prítomní:

Ing' Viera Strelová, starostka obce
Poslanci : Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Valent Hudák, Bľanislav Vida, Peter Dunka

Neprítomní: Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová
ĎaKí pľítomní: Alena Zastková,prednostka obÚ

Mgľ. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce

PROGRAM:
1.

9.

Otvorenie zasadnutia.
Spľáva auditora obce k overeniu účtovnejztlvierky obce zarok2Ol9.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návľhu zćxerečnéhoúčtuobce Výbomázarok
2019.
Záverečný účetobce zarok20Í9.
Správa hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontľoly.
Vysporiadanie pozemkov s SPF.
odpredaj pozemku p. Ján Gallik, Výbomá č. 109'
Odpredaj pozemkov v lokalite pri kostole.
Rôzne.

10

Ztxęr.

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

K bodu

Otvoľenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvoľila Ing. Viera Strelová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, Že počet prítomných poslancov je 5 a oZ je uzĺźšaniaschopné'
Starostka obce oboznámila poslancov oZ s programom oZ a dopInila program o tri body.
Poslanci schválili program zasadnutia oZ doplnený o body č. 9, 10, II,12.
1.

Uznesenie č,,512020
obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

schval'uje

pľogľam obecnóho zastupiteľstva doplnený o body 9,70,77,12

1.

Otvoreniezasadnutia.
Správa auditora obce k overeniu účtovnejzávĺerky obce zarok 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návľhu záverečného účtuobce Výbolná zarok
2019.
4. Zźwerečnýúčetobce zarck20I9.
5. Správa hlavného kontľolóľa obce Výbomá z vykonanej kontroly.
6. Vysporiadanie pozemkov s SPF.
7. odpľedaj pozemku p. Ján Gallik, Výborná č' 109.
8. odpredaj pozemkov v lokalite pľi kostole.
9. Ziadosť o otvoręnie potľavín.
10. Žiadost'o kúpu pozemku.

2.
3.

11. odkúpenie pozemku.

12. Ziadost'o rozšírenieveľejného vodovodu v obci.
13. Rôzne.

14' Záver.

Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
Zdrźa| saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

2. Spľáva auditoľa obce k oveľenĺuúčtovnejzávierky obce za ľok 2019.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ správu nezávislého auditora pre staľostu obce
a obecné zastupiteľstvo k overeniu účtovnejzttvierky obce Výbomázarok}Ol9. Poslanci po
preštudovaní správy pľijali toto uznesenie :

Uznesenie č,.612020
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

beľĺena vedomie

správu audítoĺa obce k overeniu účtovnejzávierky obce zarok 2019

Hlasovanie:
Zaz

Proti:
Zdrźal saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová

K bodu 3. Stanovisko hlavného kontľolóľa k návľhu záveľečnéhoúčtuobce Výboľná
za rok2019.
Starostka obce predložila poslancom oZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Výbomá
kzávereěného účtuza rok 2019. V zmysle $18f, ods. 1, písmena c) zćtkona č,. 36911990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov Bc. Hofťman predloŽil stanovisko k návrhu
záverečĺéhoúčtuobce Výbo má za rok 201& a na základe vlastného zhodnotenia skonštatoval,
že záverečný účetje spracovaný v súlade spríslušnými právnymi normami aobjektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Výborná a odporuča
návrh závęrečného účtuschválit' ako je predložený. Poslanci oZ pnjaIí toto uznesenie
:

Uznesenie č,,712020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóľa obce Výborná k návľhu závercěného účtuobce zaľok 2019.

Hlasovanie:

Za

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

Proti:
Zdrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

4, Zá'ľerečný účetobce za ľok 2019.
Starosta obce predloŽila poslancom oZ Vo Výbornej Ztlverečný uč,et obce Výboľná
o hospodáręni za rok 2019. Návrh tohto záveľečnéhoúětu bol zverĄnený po dobu od
25.05.2020 do 11 .06'2020 na verejne prístupnej tabuli v obci Výbomá a na webovom sídle
obce Výborná. obec svoje hospodárenie zarok 2019 ukončila schodkom rozpočtu vo výške
7 935,44 Eur zistený podľa ustanovenia $ 10 ods' 3 písm. a) ab) zákonač,. 58312004 Z. z,
o rozpočtových pravidlách uzemnej samosprźĺvya o Zmęne a doplnení niektorých zákonov
v znęni neskoršíchpredpisov bol vyspoľiadaný z fondu na rozšírenie MŠ,taktiež z fondu na
rozšírenie MS sa čeľpalisplátky úverov vo výške 13 387,52 Eur' Fond na rozšíľenieMŠje
potľebné znižit' ešte o I 638,97 Eur z dôvodu vysporiadania výsledkov minulých rokov.
Poslanci pľijali toto uznesenie
:

Uznesenie č,,812020
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej
schval'uje
ceioročnéhospodárenię obce Výbomá zarok2019 bez výhrad.

Hlasovanie:
Zaz

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peteľ Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

Proti
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5. Spľáva hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontľoly.
Starostka obce predložila poslancom OZ spráw hl' kontrolóra obce z kontroly vykonanej
16.04.2020 - 07.05.2020 _ kontrola fakturačných dokladov. Kontrola bola ukončená bęz
nedostatkov. Poslanci prijali uznesenie:

Uznesenie č,,9ĺ2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľie na vedomÍe

spľávu hlavného kontľolóra obce Výborná z vykonanej kontroly

Hlasovanĺe:
Za

Protĺ:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák'
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

6. Vysporĺadanĺepozemkov s SPF.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ návľh na vysporiadanie pozemkov s SPF _ nęznćtmi
vlastníci. Pozemky majú poslúžit'ako stavebné pozemky pre občanov, ktorí maju záujem
o stavbu rodinných domov. Poslanci oZprija|iuznesenie:

Uznesenie

č,. t012020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvalouje
vysporiadanie pozemkov so Slovenskýn pozemkovým fondom _neznámych vlastníkov

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrźal-saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katańna Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peteľ Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

7. odpredaj pozemku p. Ján Galliko Výboľná č. 109.
Starostka obce predložila poslancomoZ žiadosť, ktoru podalp. Ján Gallik, Výborná č. 109
o ođkúpeniepozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Ide o pozemok parcely čislo 429817
o výmeľe 49 m2, druh pozemku _ ostatná plocha, vchod do dvoľa. Poslanci oZprlJali

uznesenie:

[Jznesenie č..I|l2020

obecné zastupitel'stvo vo Výbomej
schval'uje
zttmer prevodu nęhnuteľného majetku obce Výbomá z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na predaj novoĘrtvorenej paľcely registra ,,C" č. 429817 o výmeľe 49 m2, druh pozemku:
ostatná plocha sa odpľedáva Jánovi Gallikovi, rodenému Gallik' naľodenému
, ľ.č.
, ttvale bytom 059 02 Výborná I09 za kúpnu cenu 3,- euľ á 1 m2 v sume I47,- Euľ.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosto, Že sa jedná o pozemok _ priľahlú
plochu, ktorá svojim umięstnením avyužitímtvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve pána Jána Gallika. Pľe obec, ani pre inú fyzickú, ěi právnickú osobu je tento
pozemok nepoužiteľný na akúkoľvekmanipuláciu, či výstavbu na ňom z dôvodu jeho
umięstnenia a malej výmery a kupujúci prejavili záujem o jeho kúpu bez ohľadu na jeho malý
výmer'

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa| saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš P otanecký, Silvia Mirgová

K bodu

8. odpľedaj pozemkov v lokalite pri kostole.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ Žiadosti, ktoré sú podané na obecnom úrade na kúpu
pozemkov v lokalite Pri kostole. Poslanci sa zhodli na tom, že pozemky v danej lokalite sa
budú predávat' ažpo pripojení danej lokality na obecný vodovod akana|izáciu. Poslanci
prijali uznesenie:

I]znesenie

č,. t2ĺ2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaltuie
vysporiadanie a odpľedaj pozemkov v lokalite Pľi kostole po pripojení sa danej lokality na
ob ecný vodovod a kanalizáciu.

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrź,a|saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdalóna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu 9. żiadost'o otvoľenie potľavín.

Staľostka obce predloŽila poslancom OZ Žiadosť, ktoru podala p. Andrea Miľgová, Výbomá
Ziada o vyđaniestanoviska poslancov oZ na otvoľenie prevádzky menších potravín
v obci pri rodinnom dome, Výborná č. 23 ktorý, je postavený napozemku p. č,.3246.
Poslanci oZ pĄali uznesenie:
č,. 23 .

Uznesenie č. |3120Ż0

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
berie na vedomie
uvedenie do prevádzky menších potľavín v obci.

Hlasovanie:
Za

Protĺ:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš

)

Silvia

a

Žiadost'o kúpu pozemku.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ žiadost', ktoru podal p. Dávid Dunka, Výborná č. 39
o odkúpenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Ide o pozemok parcely čislo 22512
10.

o výmere 302 m2, druh pozemku _ trvale trávnaté plochy, pľe rozšíľeniepozemku, na ktorom
má postavený dom. Poslanci oZ prijali uznesenie:

Uznesenie

č,. !412020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
zźlmer prevodu nehnuteľnosti majetku obce z đôvoduhodného osobitného zreteľa.

Hlasovanĺe:
Za:

Pľoti:
Zdrźa\ sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Branislav Viđa,Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Miľgová

K bodu

11. odkúpenie pozemku.
Starostka obce pľedložila poslancom oZ návľh o odkúpenie pozemku v k. ú. Výborná'
parcely číslo20, druh pozemku _ zastavané plochy a nádvoria, o výmeľe _ 459 m2 aparce\a
čislo22, druhpozemku-záhrady, o výmere_731 m2. Ide o pozemok, ktory jenapredajza
cenu 12,50 Eur/ m2 a vlastníci pozemku v prvom rade oslovili obec' nakoľko pozemok sa
nacháđza v centľe obce. Poslanci oZ prrjali uznesenie:

[Jznesenie č..15ĺ2020

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
kúpu pozemku v k. ú. Výborná, par. číslo20 , druhpozemku _ zastavané plochy a nádvoria
o výnere 459 m2 na danom pozemku stojí rodinný dom so súpisným číslo75 apat. č,íslo22,
druh pozemku_zźł'lrady,o výmere73I mŻ, spolu 1190,00 m2 v cene po 12,50 Eur zamL,

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdľźa|saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

KataľínaGalliková' Magdaléna Nieč, Valent Hudák,
Bľanislav Vida, Pętęr Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

12. odkúpenie pozemku.
Starostka obce predložila poslancom oZ žiadosť o ľozšírenieveľejného vodovodu v obci so
zabezpečenímpovinného spolufinancovania pľojektu obcou vo výške min' 5 oÁ z celkových
oprávnených výdavkov a so zabezpečenímfinancovania neoprávnených výdavkov. Poslanci
OZ prijali uznesenie:

Uznesenie č.1612020

obęcné zastupiteľstvo vo Výbomej
schval'uje
ď súhlas zastupiteľstva s predložením Žiadosti o NFP na So s názvom projektu ,,Rozšíľenĺe
veľejnéhovodovodu obce Výborná", realizovaného vrámci výzvy )PLZ-P}6-SC6112020-I, pričom ciele projektu sú vsúlade s platným progľamom rozvoja obce Výborná a
platným inemným plánom obce Výbomá,
b/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania pľojektu žiad'ateľom
obcou Výboľná vo výške min. 5 oÁ z celkových oprávnených výdavkov. Spôsob financovania
projektu bude vo výške spolufinancovania zo stľany obce Výbomá zvlastných zđrojovobce
Výbomá,

c/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realízácíę projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutiejeho cieľa.
Hlasovanie:
Za:

Pľoti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč' Valent Hudák,
Branislav Vida, Peter Dunka

2

Lukáš Potanecký, Silvia Mirgová

K bodu

13. Rôzne
Starostka obce obozntĺmi|aposlancov oZ o kúpe nádob na odpad pľe domácnosti,
občania si budú môct'nádoby na odpad zakÍryit'na obecnom úrade.

K bodu

14.

Záver

KeďŽe program zasađnutiaobecného zastupitel'stva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbomej, dňa II.06.2020
Spracovala

Overil

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Viera Strelová
starostka obce

