Zápĺsnica č,.112022
z

obecného zastupitel'stva Obce Výborná, konaného dňa 09.03.2022

Prítomní:

Ing. Viera Strelová, staľostka obce
Poslanci :Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš Potanecký,
Branislav Vida, Peter Dunka, Silvia Mirgová
Nepľítomní: Valent Hudák

ĎaKí pľítomní: JUDľ. Martin Hoffman, hlavný kontľolór obce
Alena Zastkov á, prednostka ocÚ

PROGRAM:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2022.
Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Výboľná zarok202L
Návľh zámeny pozemkov - VALTIN S.ľ.o. Výborná 1 00 1 .
'
Návľh zámeny pozemkov p. KniŽka'
odpredaj pozemku p. Miľga, Výboľná č' 100.
Rôzne.
Zźner.

K bodu l. otvoľenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvori|a Ing. Viera

Strelová, staľostka obce. Pľivítalavšetkých pľítomných.
Staľostka konštatova|a, Že poč,et pľítomnýchposlancov je 6 a oZ je uznášania schopné'
Staľostka obcę oboznámila poslancov oZ s pľogramom apožiadala o doplnenie bodu 7,8,9,
10 do programu' oZ schválilo progľam zasadnutia oZ doplnený o bod 7,8,9,I0
''

Uznesenie č,.1'12022
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

pľogram obecného zastupiteľstva

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Plán kontľolnej činnosti hl' kontľolóra obce na I. polrok Ż0Ż2.
Spľáva o kontrolnej činnosti hl. kontrolóľa obcę Výboľná zarok202|.
Návrh zámeny pozemkov - VALTIN s.r.o'' Výboľná 1001.
Návrh zćlmeny pozemkov p. KniŽka.
odpredaj pozemku p. Mirga, Výborná č. l00.
Pľíspevok pre pohraniěné samospľávy _ ZMOS.

Uľčenieľozsahu výkonu starostu volebné obdobie 2022 - 2025.
Uľčeniepočtu poslancov oZ pre volębné obdobie 2022 _ 2025 .
l0. Uľčenievolebného obvodu v obci pre volebné obdobie 2022 - 2025.
l1. Rôzne.
12. Záver.

9

.

Hlasovanĺe:
Zaz

Protĺ:
Zdľźa|saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

6

I

Kataľina Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Peter Dunka

Valent Hudák

K bodu 2.Plán kontľolnej činnosti hl. kontrolóľa obce na I. polľok2022,

Starostka obce predloŽila poslancom OZ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Výborná na I' polľok 2022' Plán bol pľeľokovaný aoZ pľijalo uznesenie:

Uznesenie č.2ĺ2022

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Výbornána I. polľok 202Ż.

Hlasovanie:
Za

6

Proti
Zdrźa| saz
Neprítomní:
Nehlasovalĺ:

1

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Lukáš Potanęcký, Branislav Vida, Petęr Dunka

Valent Hudák

K bodu

3. Správa hlavného kontľolóľa obce Výborná z vykonanej kontroly.
Staľostka obce pľedloŽila poslancom oZ spľávu hl. kontľolóra obce JUDr. Maľtina Hoffmana
o kontrolnej činnosti zaľokz}ŻI. oZprija|o uznesenie:

LIznesenie č,.3ĺ2022
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľi€ na vedomie

spľávu o kontľolnej činnosti hlavného kontľolóra obce

Hlasovanĺe:
Za
Pľoti:
Zdrźal sal
Nepľítomní:
Nehlasovali:

6

1

zarok20ŻI

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč' Silvia Miľgová,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peter Dunka

Valent Hudák

4. Návľh zámeny pozemkov - VALTIN S. R. o., Výborná č. 1001.
Starostka obce pľedložila poslancom oZ návľh zámeny obecnýclr pozemkov so spoločnost'ou
VALTIN s. ľ. o.' Výborná č. 100l . Poslanci oZ prešli daný návrh a oZ prijalo uznesenie:

K bodu

Uznesenie

č,. 412022

obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

schval'uje

v zmysle ust. $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č' 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo obce Výborná jednohlasne schvaľuj e zámer zámeny
nehnutel'ného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zrete|'a takto:

obec Výborná je vlastníkom nehnutel'nosti v podiele 1/1:
pozemku ľegistra ,,C" parc. č,. 639119 o výmere 244 m2 _ zastavaná plocha a nádvorie, k.ú.
Výboľná, zapísaného v katastri nehnuteľností okľesného úľadu Kežmarok, Katastľálnom
odbore na Liste vlastníctva č. l.
- pozemku ľegistľa ,,C" parc. č,. 639lŻ0 o výmeľe 254 m2 _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okľesného úľadu Kežmarok, I(atastrálnom
odborę na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku ľegistra ,,C" paÍc' č. 639lŻ3 o výmere 431 m2 _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú'
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okresného úľaduKeŽmaľok, Katastrálnom
odbore na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku registľa ,,C" parc' č,. 639lŻ5 o výmere 630 m2 _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výboľná, zapísaného v katastri nehnuteľností okresného úľadul(eŽmaľok, Katastrálnom
odborę na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku ľegistľa ,,C" parc. č,. 639128 o výmeľe 40 m2 _ zastavaná plocha a nádvorie, k'ú'
Výborná, zapísaného v katastri nęhnuteľností okresného úradu Kežmarok, I(atastľálnom
odboľe na Lĺste vlastníctva č. 1.
- pozemku registra ,,C" parc. č). 59012 o výmere 223 mŻ _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výborná, zapisaného v katastľi nehnuteľností okľesného úľadu Kežmaľok,Katastľálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku registra ,,C" parc, č,. 59014 o výmeľe 243 m2 _ zastavaná plocha a nádvorie, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okľesného úľadu Kežmarok, Katastľálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku registľa ,,C" parc. č,. 59015 o výmere 396 m2 _ zastavaná plocha a nádvorie, k.ú.
Výboľná, zapísaného v katastľi nehnuteľností okresného úradu KeŽmarok' Katastľálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku ľegistľa ,,C" patc' č. 590/8 o výmeľe 288 m2 - zastavaná plocha a nádvoľie' k.ú.
Výborná, zapísaného v katastľi nehnuteľností okľesného úradu l(ežmaľok, Katastľálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 1.
- pozemku registľa ,,C" paľc. č. 590/10 o výmeľe 42O mŻ _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výboľná, zapísaného v katastľi nehnuteľností okresného úľaduKeŽmarok' Katastľálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 1.
_

Obec Výboľná je podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti v podiele
k celku :

ll2

v pomeľe

výmere 35 m2 _ zastavaná plocha a náđvorie, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastľi nehnuteľností okľesného úľaduKežmarok' Katastrálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 460.
- pozemku ľegistľa ,,C" parc' č,. 59013 o výmeľe Ż54 mŻ _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastľi nehnuteľností okľesného úľaduKeŽmarok' Katastrálnom
odboľe na Liste vlastníctva č. 460.
- pozemku ľegistra ,,C" paľc. č,. 639l|2 o

obec Výborná je podieloým spoluvlastníkom nehnutel'nosti v podieloch 4lt6 a 1l4

v pomeľe k celku

:

výmeľe 677 m2 _ zastavaná plocha a nádvorię, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okľesného úľadu Kežmarok, Katastľálnom
odbore na Liste vlastníctva č. 348.
- pozemku registľa,,E" paľc. č,.518lI o výmere 788 m2 _lľvalý trávny porast, k'ú. Výboľná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okresného úľadu KeŽmarok' Katastrálnom odborę na
Liste vlastníctva č. 348.
- pozemku ľegistra ,,C" paľc. ě. 639121 o

Obec Výboľná je podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti v podiele 1l4 v pomere
k celku :
- pozemku registľa ,,E" parc. č,' 595ll o výmeľe 782 m2 - tľvalý trávny porast' k.ú. Výboľná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okresného úradu Kežmarok, I(atastrálnom odboľe na
Liste vlastníctva č. 468.

Obec Výboľná je podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti v podiele t3ll6 v pomeľe
k celku :
,,C" parc. č,. 639lŻ4 o výmere 602 mŻ _ zastayaná plocha a nádvorie, k.ú'
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okresného úradu I(eŽmaľok, Katastrálnom
odbore na Liste vlastníctva č,.466.
- pozemku registra ,,C" parc. č,. 59019 o výmeľe 394 m2 _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastri nęhnutel'ností okľesného úľadu Kežmarok, Katastrálnom
odboľe na Lĺste vlastníctva č.466.
- pozemku registra

obec Výborná je podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti v podieloch

v pomeľe k cellru

2164 a 42148

:

- pozemku ľegistra ,,C" parc. č,. 639122 o výmere 444 m2 - zastavaná plocha a náđvorie, k.ú.
Výboľná' zapísanélro v katastri nęhnuteľností okresného úľadu KeŽmarok, Katastrálnom
odboľe na Liste vlastníctva č.,464.
- pozemku ľegistra ,,E" parc' č. 580/1 o výmeľe 648 m2 _ tľvalý trávny porast, k.ťr. Výboľná'
zapísanéhov katastri nehnuteľnostĺ okľesného úľadu Kežmaľok, Katastľálnom odborę na
Liste vlastnÍctva č.. 464.

Obec Výborná je podĺeloqým spoluvlastníkom nehnutel'nosti v podĺele 3/8 v pomeľe
k cellĺu :
,,C" parc. č. 59011 o výmeľe 7]O m2 _ zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú.
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okresného úľaduKežmarok, Katastrálnom
odbore na Liste vlastníctva č,.745.
- pozemku registľa

/d'alej len,,Pľedm et zálmeny"

obec Výboľná ponúka Predmet zálmeny spoločnosti VALTIN' s.ľ.o. so sídlom 059 02
Výboľná 100ĺ', lčo: 36 486 663, zapísanej v Obchodnom ľegistri okresného súdu
Pľešov, odd. Sľo, vložke č,.14Ż32tP
Zńmenou za:

- pozemok registra ,,E" parc. č. 308/1

o

výmere 20I mŻ _ orná pôda, k.ú. Výborná,

zapísanéhov katastri nehnuteľností okľęsnéhoúradu KeŽmaľok' Katastľálnom odboľe na
Liste vlastníctva č. 300 v podiele 1/1.
- pozemok ľegistra ,,E" parc. č. 687 o výmere 33 m2 _ orná pôda, k.ú. Výboľná, zapísaného
v katastľi nehnuteľností okresného úľaduKeŽmaľok, I(atastrálnom odbore na Lĺste
vlastníctva č. 401 v podiele 1/1'
- pozemok ľegistľa,,E" parc. č, 3Ż23 o výmeľe 354 m2 - oľná pôda, k.ú. Výborná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okľesného úľaduKeŽmaľok, Katastľálnom odboľe na
Liste vlastníctva č. 883 v podiele 1/1.
- pozemok ľegistľa ,,C" patc. č. 151/1 o výmeľe 1374 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, k'ú.
Výboľná, zapísaného v katastri nehnutęľností okľesného úľadu Kežmarok, Katastrálnom
odbore na Liste vlastníctva č. 31 v podiele 1/1.
- pozemok registľa ,,C" paľc. č,. ÉIl2o výmeľe 70 m2 _ zastavaná plocha a nádvorie, k.ú'
Výborná, zapísaného v katastri nehnuteľností okresného úľadu KeŽmaľok' Katastľálnom
odbore na Liste vlastníctva č. 31 v podiele 1/1.
- ľodinný dom súpisnéčíslo31 postavený na parcele ľegistľa,,C" paľc. č' 151/1 ovýmeľe
1374 m2 - zastavaná plocha a nádvoľie, k.ú' Výboľná, zapisaĺý v katastľi nehnutel'ností
okľesného úradu KeŽmarok, Katastrálnom odboľe na Liste vlastníctva č.31 vpodiele 1/1'
Rodinný dom je neobývaný, neudrŽiavaný av kľitickom technickom stave, vhodný na
búľanie.

- pozemok registľa ,,E" parc. č,. Ż93 o výmere 486 m2 - trvalý tľávny porast, k.ú. Výboľná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okresného úľadu Kežmaľok'Katastľálnom odbore na
Liste vlastníctva č. 798 v podiele 1/8.
- pozemok registra ,,E" paľc. č,. 298 o výmere 485 m2 - trvalý trávny porast, k.ú. Výborná,
zapísanéhov katastri nehnutel'ností okľesného úradu KeŽmaľok' Katastľálnom odbore na
Liste vlastníctva č. 798 v podiele 1/8.
- pozemok ľegistra ,,E" parc. č,. 295lI o výmeľe I52 m2 _ orná pôda' k.ú' Výborná'
zapísanéhov katastľi nehnuteľností okľesného úradu KeŽmarok, Katastľálnom odboľe na
Liste vlastníctva č,.295 v podiele 1/8.
- pozemok registľa ,,E" par:,. č,. 29512 o výmere 27 m2 _ orná pôda, k.ú' Výborná, zapísaného
v katastľi nehnuteľností okresného úradu Kežmarok, Katastľálnom odbore na Liste
vlastníctva č..295 v podiele l/8.
- pozemok ľegistľa ,,E" parl. č. 1906 o výmeľe 536 mŻ _ trvalý tľávny poľast, k.ú. Výboľná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okľesného úľadu Kežmarok, Katastrálnom odboľe na
Liste vlastníctva ć.247 v podiele 1/2.
- pozemok ľegistra ,,E" paľc. č,. 1907 o výmere 397 m2 _ trvalý tľávny porast, k.ú. Výborná,
zapísanéhov katastri nehnutel'ností okresného úradu KeŽmaľok, Katastrálnom odbore na
Liste vlastníctva č,.247 v podiele 1/2.
- pozemok ľegistľa ,,E" paÍc. č,. 3267 o výmere 163 m2 - orná pôda, k.ú. Výborná, zapísaného
v katastri nehnuteľností okresného úľaduKeŽmarok, Katastrálnom odbore na Liste
vlastníctva č. 891 v pođiele1/2.
- pozemok ľegistľa ,,C" parc' č' 78 o výmere 475 m2 - zastavaĺá plocha a nádvoľie, k.ú.
Výborná, zapisaného v katastri nęhnuteľností okľesného úradu KeŽmaľok, Katastrálnom
ođborena Liste vlastníctva č. 82 v podiele 1/2.

- pozemok ľegistľa,,E" parc. č). 339512 o výmere 716 m2 - orná pôda, k.ú. Výboľná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okľesného úradu Kežmarok, Katastrálnom odboľe na
Liste vlastníctva č. 309 v podiele 1/4'
- pozemok registra ,,E" parc. č. 3398/1 o výmeľe 18 m2 - orná pôda, k.ú. Výboľná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okresného úľadu KeŽmarok' Katastľálnom odboľe na
Lĺste vlastníctva č. 309 v podiele 1/4.
- pozemok ľegistľa ,,E" parc. č,. 3lll1 o výmere 158 m2 _ oľná pôda, k.ú. Výborná,
zapisaného v katastri nehnuteľností okĺesnéhoúradu KeŽmaľok, Katastľálnom odbore na
Lĺste vlastníctva č,.32l v podiele 1/13.
- pozemok ľegistra,,E" paľc. č,.333711 ovýmere 818 m2 _ orná pôda, k'ú. Výborná,
zapísanéhov katastri nehnuteľností okľesného úradu KeŽmaľok, Katastľálnom odbore na
Lĺste vlastníctva č,.32l v podiele 1/13.
- pozemok registľa ,,E" parc. č,. 319 o výmere I95 m2 - trvalý ttćtvny porast, k.ú. Výborná,
zapísanéhov katastľi nehnuteľností okręsného úradu KeŽmaľok, Katastľálnom odbore na
Liste vlastníctva č,. 432 v podiele 3/16.
- pozemok registra ,,E" parc. č. 1905 o výmere 497 m2 _trvalý trávny poľast, k.ú. Výborná,
zapísanéhov katastri nęhnuteľností okľesného ilradu Kežmarok, Katastľálnom odboľe na
Liste vlastníctva č. 253 v podiele 16164.
- novovytvorenú parcelu ľegistľa ,,C" ě. 6391173 o výmeľe 36 m2 _ zastavaná plocha a
nádvorie, k.ú. Výborná podľa Geometľického plánu č,. Ż212022 Vypracovaného ZEBEKA,
Zimná464166,059 01 Spišská Belá, IČo: 4OI27II7 zo dňa25.LŻO22, ktorý bol úľadne
overený okľesným úľadomv Kežmarku, Katastľálnym odboľom dř'a 3.2.2022 pod č. Gl6412022, ktorá vznikla odčlenenímdielu č. 1 od parcely ľegistra,,E" č. 65711 o výmere 1029
m2_ oľná pôda' k.ú. Výborná, LV č. 840.
- novovytvorenú parcelu ľegistľa,,C" č. 3250137 o výmere 84 m2 _ orná pôda , k.ú. Výborná
podľa Geomętľického plánu ć. 2312022 vypľacovaného ZEBEKA, Zimná 464166,059 01
Spišská Belá, IČo: 4O127II7 zo dřla26.LŻ022, ktorý bol úľadneoveľený okľesným úľadom
v I(eŽmarku, Katastľálnym odboľom dňa 3.2.2022 pod č,' G1-63l2022, ktorá vznik|a
odčlenenímdielu č. 1 od parcely registľa ,,E* ě. 3764 o výmere 1383 m2 - orná pôda, k.ú.
Výboľná, LV č. 515.
- novovytvoręnú paľcelu registra ,,C" č. 3250/119 o výmeľe 299 m2 - orná pôda , k.ú'
Výboľná podl'a Geometrického plánu č,. 2312022 vypracovaného ZEBEKA, Zimná 464166,
059 01 Spišská Belá, IČo: 4Ol27177 zo día26.I'2022, ktoľý bol úľadneoverený okľesným
úľadomv Kežmarku, Katastrálnym odboľom dňa 3'2.2022 pod č. GI-63l2022,ktorávznikla
odčlenęnímdielu č. 2 odparcely ľegistľa ,,E* č,.3164 o výmere 1383 m2_ orná pôda, k.ú.
Výborná, LV č. 515.
obecné zastupiteľstvo jednomyseľne ľozhodlo' že hodnota zamieřĺaných pozemkov je
rovnaká, pretože obec získa do vlastníctva pozemky v intraviláne obce, a z tohto dôvodu ani
obec Výbornćĺ, ani spoločnosťVALTIN, s r.o. so sídlom vo Výbornej nepoŽaduje finančné
vyľovnanie.

Kažđázo zmluvných stľán sa bude na nákladoch, spojených s vyhotovením zźtmennej
zmluvy, návľhu na vklad do katastľa, ako aj na prípadných ďalších nákladoch, súvisiacich s
prevodom nehnuteľností (oveľenie listín a podpisov' spľávne poplatky, a pod.), poďieľať v Yz.

Dôvodom hodného osobitného zrete|'a pľe zámenu pozemkov je skutočnosť, Že ich
zámenou tak, ako je to uvedené, nadobudne obec vlastnícke pľávo k pozemkom, ktoľésa
nachádzaju v intraviláne obce a do budúcnosti je možný ich predaj, ľesp. výstavba na nich tak
v pľospech obce, alebo v pľospech obyvateľov obce Výborná.

Hlasovanie:
Zaz

6

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5.

1

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

Valent Hudák

Návrh zámeny pozemkov p. Knižka.

Staľostka obce pľedložila poslancom oZ návrh zámeny pozemkov s p. Samuelom KniŽkom,
ktotý žiada o zámenu ěasti zp. š:.242 a p. ě' 245 za časťpozemku p. č. 429411, ktoľého
vlastníkom je obec. Poslanci oZ pľešlidaný návrh zámeny a oZ prijalo uznesenię:

Uznesenie č..512022
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

zámq prevod nehnuteľného majetku obce Výborná z dôvodu hodného osobitného zrętęľa'
Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

6

1

Katarína Galliková, Magdaléna Nięč, Silvia Miľgová,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

Valent Hudák

K bodu

6. odpredaj pozemku p. Miľga, Výborná č. 100.
Staľostka obce predloŽila poslancom oZ Žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. Tomáš
Mirga, Výborná č. 100. Ide o pozemok v k' úr. Výboľná registľa,,E" parcela číslo3208/1' đruh
pozemku : zastavané plochy a nádvorie, o výmeľe 279 m2.Ide o pozemok' na ktorom má
žiadateľ postavený rodinný dom _ nelegálne, chce si stavbu zlegalizovať. Poslanci sa zhodli
na cene 5,00 Euľ zamZ. oZpo diskusii pľijalo uznesenie:

Uznesenie č,.612022
obęcné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

V zmysle ust. $ 9a ods. 8 písm. b) a e) zákona č,. 138lI99I Zb. o majetku obcí v znení
neskoľšíchpredpisov obecné zastupiteľstvo obcę Výboľná jednohlasne schvaľuj e zámęr
prevodu na odpredaj pozemku paľcely registra
č. 320811 o výmere 279 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapisanej ',E"
na LV č. 1 pre k.ú. Výborná v katastri
nehnuteľností okľesnéhoúradu KeŽmarok, Katastľálnom odbore Tomášovi Mirgovi,
ľodenému Mirga, nar.
, ľ'č.:
, trvale bytom 059 02 Výboľná č,. 1OO za
kúpnu cenu 5,- eur á I m2, tj. za celkovú kúpnu cenu 1395,- EUR /slovom Jedentisíc
tľistodeväťdesiatpäťeuľ/' Kúpnu cen'Ü Za predávanú parcelu musí kupujilci zaplatiť do

pokladne pľedávajúceho pľed podpisom kúpnej zmluvy.
I(upujúci znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad đo
katastra' ako aj pľípadnéďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnutęľnosti (oveľenie listín
a podpisov' správne poplatky, a pod.)

Dôvodom hodného osobitného zrete|'a je skutočnosť,že sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve kupujúceho, vrátane priľahlej plochy, ktoľý svojím umiestnęním
a vyuŽitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Pľedávaná nehnuteľnosť je nevhodná na
akékoľvekpľípadnézastavanie obcou, alebo jej obyvateľmi, pretože na nej stojí rodinný dom
kupujúceho. Ztlrovęřl v ľámci vysporiadania vlastníckych a katastľálnych vďahov
a následného ľiadneho zápisu stavby _ rodinného domu do katastľa je potrebné nadobudnúť
vlastníctvo k parcele, na ktorej stojí rodinný dom.
Hlasovanie:
Zaz

6

I(ataľínaGalliková, Magdaléna Nięč, Silvia Mirgová,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peteľ Dunka

Proti:

Zdiźa|saz

Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Valent Hudák

Pľíspevokpre pohraničnésamosprány _ ZMos.
Starostka obce navrhla poslancom oZ poskytnút'pľíspevokpre pohraničné samospľávy
z dôvodu momentálneho stavu pľíchodu utečencov z Ukrajiny na výdavky spojené
s udrŽiavaním zźtk|adnÝch potrieb obciam, ktoré sú v blízkosti hraníc. oZ po diskusii pľijalo

K bodu

7.

uznesenie:

Uznesenie ć,.712022

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

výške 1.000,00 Eur pľe pohraničnésamosprávy - ZMOS

f,rnančný príspevok vo

Hlasovanie:
Za

6

Proti:

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

Zdrźalsaz

Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

1

Valent Hudák

Uľčenieľozsahu qýkonu staľostu.
oZ o Zákone SNR č,.369l1990 Zb. o obecnom zľiadení
v znení nęskoľšíchpredpisov v $ 11 ods. 4 písm' i), ktoľý ukladá miestnemu zastupiteľstvu
uľčit'najneskôľ90 dní pred voľbami na celé funkčnéobdobię ľozsah výkonu funkcie staľostu'
zmeniť počas funkčného obdobia na návľh starostu ľozsah výkonu jeho funkcie. Vzhl'adom na
rozsah činnosti, ktoľéstarostka obce Výboľná zabezpečuje za uč,elom ľiađnehofungovania
tejto obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov ako i na skutočnosť,že obec
svojou ľozlohou apočtom obyvateľov uľčilorozsah výkonu funkcie starostu obce Výbornána
plný rozsah ato na celé funkčnéobdobie vo volebnom obdobĺ 2022 _2025' Po diskusii oZ
prijalo toto uznesenie
8.

Starostka obce oboznámila poslancov

:

Uznesenie č,.812022
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

podľa $11 ods. 4 písm. i) SNR č,. 36911990 Zb' oobecnom zriadeni vznení neskorších
pľedpisov, výkon funkcie staľostu obce Výborná pľe nové volebné obdobie r. 2022 _ 2025
v rozsahujedna, t. z. v plnom rozsahu.

Hlasovanie:
Za
Pľoti:
Zdrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

6

1

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peteľ Dunka

Valent Hudák

Uľčeniepočtu poslancov pľe volebné obdobĺe 2022 - 2025.
Starostka obce oboznámila poslancov oZ o voľbách do oľgánov samospľávy obce 2022. Na
zźtklade $ 11 ods. 3, zák. č,. 36911990 Zb. o obecnom zriađenív znęni neskoršíchpľedpisov,
počet poslancov oZ na celé volebné obdobie uľčípľed voľbami oZ podľa počtu obyvateľov
obce' obec Výborná mala k 3I.12,Ż02I podľa štatistických údajov 1'357 obyvateľov. Podľa
ods. 3 písmeno d) zák. č,.36911990 Zb. o obecnom zriadęni v znęni neskoľšíchpľedpisov sa
určuje rozmedzie počtu poslancov oZv obciach od 1.001 do 3'000 obyvateľov od najmenej 7
po najviac 9 poslancov. Na základe $ 9 ods. 3 zákona 34611990 Zb. o voľbách do orgánov
samospľávy obcí v znení nęskoľšíchpľedpisov volebné obvody apočet poslancov v nich určí
oZ azverejní ich najneskôr 65 dní pľed dňom volięb. oZ prijalo uznesenie
9.

:

f]znesenie č,.9/2022
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

3 zákona číslo36911990 Zb' oobecnom zriadęní vzneni neskoľších
predpisov, počet poslancov obce Výboľná vnovom volębnom období rokov 2022 - 2025
podľa $11 ods.
sedem.

Hlasovanĺe
Za:
Pľoti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

6

1

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč, Silvia Miľgová,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peteľ Dunka

Valent Hudák

K bodu ĺ'0. Uľčenievolebného obvodu v obci pre volebné obdobie 2022 - 2025.

Starostka obce oboznámila poslancov oZ o voľbách do orgánov samospľávy obce 2022.
č. 18012014 Zb. o podmienkach výkonu volebného pľáva a o Zmene
a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľšíchpľedpisov volebné obvody pľe voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie ľokov 2022 _ ŻO25. obęc
Výborná mala k3I.I2.202I podľa štatistických údajov 1.357 obyvateľov. Podľa ods. 3
písmeno d) zak. č,. 36911990 Zb. o obecnom zriađęniv zneni neskorších predpisov sa uľčuje
rozmedzię počtu poslancov oZv obciach od 1.001 do 3.000 obyvateľov od najmenej 7 po

Podľa $166 zák.

najviac 9 poslancov. Na základę $ 9 ods. 3 zákona 34611990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v zneni neskoľšíchpredpisov volebné obvody a počet poslancov v nich určí
oZ azverejní ich najneskôľ 65 dní pľed dňom volięb. oZ prijalo uznesenie
:

Uznesenie ć,.1012022
obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

schval'uje

podľa $166 zákona ěíslo l80l20l4 Zb. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o Zmene
a doplnení niektoľých zákonov v znęni neskoľšíchpredpisov volebné obvody pľe voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2022 _ 2025 - jeden
volebný obvod.

Hlasovanie:
Zaz

6

Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

I

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč, Silvia Mirgová'
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida' Peteľ Dunka

Valent Hudák

I( bodu ĺ.ĺ'.Rôzne.
Starostka obce oboznámila poslancov oZ o
- komunitnom centre v obci,
- MOPS v obci,
- Mateľská škola v obci, nový školský rok202212023 - VZN o výške pľíspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školskýchzariadeniachv zriaďovatel'skej pôsobnosti obce,
- krízový štáb - úkľytyv obci'
:

K bodu

12.

Záper

KeďŽe pľogram zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný' starostka obcę
poďakovala prítomným a zasađnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa 09.03.2022
Spracovala

:

Overil

Alena Zastková
prednostka obce

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

