Zápĺsnĺcač,.412021
z

obecného zastupĺtelostva Obce Výboľná, konaného dňa !7.12,2021

Pľítomní:

Ing. Vieľa Strelová, starostka obce
Poslanci : Kataľína Galliková, MagdalénaNieč' Lukáš Potanecký,
Bľanislav Vida, Peteľ Dunka
Neprítomní: Valent Hudák, Silvia Miľgová

Ďašípľítomní: Alena Zastková- pľednostka ocÚ

PROGRAM:

1.

Otvorenie zasadnutia.
Stanovisko hl. kontľolóra k návrhu ľozpočtuobce na rck202Ż.
Pľogramový rozpočet obce Výbornánaroky 2022-2024.
Rozpočtový haľmonogram na rok202Ż.
Schválenie vykonávaniazmięn v rozpočte staľostkou obce'
6' Správa hl. kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontľoly.
7. VZN obce Výboľná č. |l202I o ochľannom pásme pohľebiska na územíobce
Výboľná.
8. odpredaj pozemku p.Lizák, Výboľná č. 54.
9. odpredaj pozemku p' Pompová,Yýbornáč,.16'
10. Ziadosť o dotáciu zrozpoětu obce 3x'
1 1. Návrh zámeny pozemkov'
l2. Vyspoľiadanie pozemkov pod komunikáciou.
l3. Schválęnie spolufinancovania - ľekonštrukcia chodníkov v obci'
14. Rôzne.
15' Závęr.

2.
3'
4.
5.

K bodu

otvoľenĺezasadnutia
Rokovanie oZ otvori|a Ing. Vieľa Stľelová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
l'.

Staľostka konštatovala, Že počet prítomných poslancov j ę 5 aoZje uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila poslancov oZ s progľamom. Poslanci oZ schvźtlili pľogľam

zasaďnutíaoZ

Uznesenie č..38l202l

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

pľogľam obecného zastupiteľstva

1.

2'
3'
4.

5'

6.

otvoľenie zasadnutia.
Stanovisko hl. kontľolira k návrhu rozpoětu obce na rck2022.
Programový rozpoč,et obce Výbornánaroky 2022-2024'
Rozpočtový harmonogľam na rok202Ż.
Schválenie vykonávania zmięnv rozpočte staľostkou obce.
Správa hl. kontľolóra obce Výboľná z vykonanej kontroly.

7. VZN

obce Výborná č,' 112021o ochĺannom pásme pohrebiska na územíobcę

Výboľná.
odpredaj pozemku p.Lizák, Výborná č. 54.
odpľedaj pozemku p' Pompová, Výboľná č. 16.
I0. Ziadosť o dotáciu zrozpočtu obce 3x.
1 1. Návľh zámeny pozemkov.
12' Vyspoľiadanie pozemkov pod komunikáciou.
13. Schválenie spolufinancovania - rekonštľukcia chodníkov v obci.
14. Rôzne.
15. Záveľ.

8.
9.

Hlasovanie:

Za
Proti:
Zdrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

I(atarína Galliková' Magdaléna Nieč'
Lukáš Potanęcký, Branislav Vida, Peter Dunka

Ż

Silvia Mirgová, Valent Hudák

K bodu

2. Stanovisko hl. kontrolóľa k návľhu ľozpočtuobce na rok2022.
Starostka obce predložila poslancov oZ stanovisko hlavrrého kontľolóľa obce JUDr. Martina
Hoffrnana, ktorý na zák|ade uvedených skutočnostív rozpočte odporúčaoZ ptedložený návrh

rozpočtu na rok 2022 schváliť, návľh ľozpočtu na roky 2023 _ 20Ż4 vziať na veđomie.oZ
prijalo uznesenie:

Liznesenie č.3912021.
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

pľedloŽené stanovisko hlavnélro kontrolóľa obce k Návrhu rozpočtu obce pľe rok2022

Hlasovanie:
Za:

Pľoti:
Zdrźa| saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanęcký, Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Silvia Miľgová, Valent Hudák

3. Programový ľozpočet obce Výborná na rok 2023 _2024.
Staľostka obce požiadala poslancov OZ o schválenie pľogramového ľozpočtu na
a návrĘ rozpočtov na ľoky 2023-2024. oZ prijalo uznesenie:

K bodu

Uznesenie č,.40ĺ2021
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

A.schval'uje

pľogramový ľozpočetna rok Ż0Ż2

C. beľĺe na vedomie

návľhy ľozpočtov na roky 2023-2024.

rck2022

Hlasovanĺe:
Zaz

Proti:
Zdrža| sa.
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

4.

5

KaÍailna Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

2

Silvia Miľsová' Valent Hudák

Rozpočtový harmonogľam na ľok 2022.

Starostka obce poŽiadala poslancov

2022.

oZ pľijalo uznesenie:

oZ

o schválęnie rozpočtového harmonogľamu na rok

Uznesenĺe č..4tl202l

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

ľozpočtový haľmonogľam pre rok 2022.

Hlasovanie:
Za

Proti
Zdrźa\ saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

Katarina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanęcký, Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Silvia Miľgová' Valent Hudák

K bodu

5. Schválenie vykonávania zmien v rozpočte staľostkou obce.
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ návľh na schválenie vykonávania zmien v rozpočte
staľostkou obce pri presune ľozpočtovýchpľostriedkov medzi jednotlivými položkami
a pľogramami v ľámci schváleného ľozpočtu. oZ prijaIo uznesenie:

Uznesenie č..42ĺ202|

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

vykonávanie zmien v rozpočte staľostkou obce a to :
ď pľesun rozpočtových pľostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pľičomsa nemenia
cęlkové príjmy a celkové výdavky,
b/ povolené prečeľpanie aviazanie príjmov,
c/ povolené pľečerpanie aviazanie výdavkov,
d/ povolené prekročenię aviazanie finančných opeľácií. /do 3l.08./.
Zmeny ľozpočtu pri pľesune ľozpočtových pľostriedkov medzi jednotlivými položkami
a pľogľamami v rámci schváleného ľozpočtudo vyšky 5.000,00 Eur v jednotlivých prípadoch
pľi dodľžaníuľčenejúčelovosti.
Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrźa| saz

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peter Dunka

Nepľítomní:
Nehlasovali:

2

Silvia Miľgová, Valent Hudák

K bodu

6. Správa hlavného kontľolóľa obce Výborná z vykonanej kontroly.
Starostka obce pľedložila poslancom oZ správu hl. kontrolóra obce z kontľoly vykonanej
Ż3.09.20Ż1 -2I.10'2021 _ kontrola dodľžiavania a uplatňovania pľíslušnýchustanovení
zákona č,. 43112002 Z.z' o účtovníctvęv procese inventańzácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku azáväzkov ku dňu ľiadnej účtovnejzávierky,k3l.12.2020. oZ prijalo uznesenie:

(Jznesenie

č,. 4312021
obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej

beľie na vedomie

správu hlavného kontrolóľa obce Výborná z vykonanej kontľoly

Hlasovanie:
Za
Proti:
Zdrźa|saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč'
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Peteľ Dunka

2

Silvia Mirgová, Valent Hudák

K bodu 7.vZN obce Výboľná č. ll202L
Výboľná.

o ochľannom pásme pohľebiska na űzemí obce

Starostka obce predloŽila poslancom oZ VZN obce Výboľná č:. IlŻ021 o ochľannom pásme
pohľebiska nauzęmí obce Výborná. Návľh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v dňoch 14.09.202I do 29.09.202I. oZ prijalo uznesenie:

fJznesenĺe č,.4412021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

VZN

obcę Výborná

č' Il202I o ochrannom pásme pohrebiska nauzęmi obce Výborná.

Hlasovanie:

Za

Proti:
Zdrźa| saz
Neprítomní
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdalóna Nieč'
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

2

Silvia Miľgová, Valent Hudák

K bodu

8. odpredaj pozemku p. Lizák, Výboľná č. 54.
Starostka obce požiadala poslancomoZ o schválenie kúpnej zmluvy pánovi Jánovi

Lizákovi,

trvale bytom Výboľná č). 54. Zttmer prevodu nehnuteľného majetku obce Výborná z đôvodu
hodného osobitného ztetęľabolzverejnený na úľadnej tabuli obce od 30.09.2021 đo
15.l0.202L OZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č'.45ĺ2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

kúpnu zmluvu na predaj novovytvoľenej parcely registra
',C" č.22612I o výmeľe 101 m2,
druh pozemku: trvalý távny porast a novovytvorenej paľcely registľa ,,C" č' 429416 o výmere
7
druh pozemku : ostatná plocha Jánovi Lizákovi, rod,. Lizák' naľ.
, r.č.:
^Ż,
tľvale
bytom
059
02
Výborná
č,.
54
za
kúpnu
cenu
3,I
m',
ęur
á
tj'
za
,
celkovú kúpnu cenu 324,- EUR /slovom Tristodvadsaťštyri eur/. Kúpnu cenu Za predávané
parcely musí kupujilci zap|atiť do pokladne pľedávajúceho pľed podpisom kúpnej zmluvy.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návľhu na vklađdo
katastra, ako aj prípadnéďalšie náklady súvisiace s pľevodom nehnuteľností (oveľenie listín
a podpisov, spľávne poplatky, a pod')

Novovytvoľená paľcela registra ,,C" č. 22612I o výmere 101 m2, dľuh pozemku: tľvalý
trávny poľast vznikla jej odčlenenímod pozemku parcely registra,,C" č. 226l13 o výmere 564
m2' druh pozemku: tľvalý trávny porast, zapísanej na LV č. 1 pre k'ú. Výboľná a
novovytvorenáparcela registra,,C" ě. 429416 o výmeľe 7 m2, dtuhpozemku: ostatnáplocha
vzniklajej odčlenenímod pozemku paľcely registra ,,E" č. 4294 o výmeľe 8948 m2, dľuh
pozemku: ostatná plocha, zapisanej na LV č' 1 pľe k'ú. Výboľná, ato Geometrickým plánom
č. 1501202I zo dňa 20.08.202I, ktoľý je oveľený okľesným úradom v l(ežmaľku,
I(atastrálnym odboľom pod č. Gl65412l, vyhotoveným Maľgitou olekšákovou, ZEBEKA,
Zimná464166,059 01 Spišská Belá, IČo: 40 I27 I17.
Dôvodom hodného osobitného zľete|'a je skutočnost', Že sa jedná o pozemky, ktoré tvoria
pľiľahlúplochu, ktoľésvojím umiestnením avyužitim tvoľia neoddeliteľný celok
s nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve kupujúceho' Tieto nehnutel'nosti sú nevhodné na
akékoľvęk prípadné zastavanie obcou' alebo jej obyvateľmi.

Hlasovanie:
Za
Pľoti:
Zdrźa| sa;
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

KataľínaGalliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

2

Silvia Miľgová, Valent Hudák

I( bodu 9. odpredaj pozemlĺu p. Pompová, Výboľná č. 16.
Staľostka obce požiadala poslancom oZ o schválenie kúpnej zmluvy pani Zdene Pompovej,
trvale bytom Výboľná č. 16' Ztlmer pľevodu nehnuteľného majetku obce Výboľná z dôvodu
hodného osobitného zretęľabol zveľejnený na úradnej tabuli obce od 30.09.2O2I do
15.I0.202I. OZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č,.46/202t
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

kúpnu zmluvu na odpredaj parciel, a to
- novovytvoľená paľcela registľa,,C" č,. I33l2 o výmeľe 79I m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie'
- novovytvoľęná parcela ľegistra ,,C" č. 13313 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvoľie,
:

Zdenę Pompovej' ľod. Mirgovej, naľ.
, r.č.:
, trvale bytom 059 02
Výborná č. 16 za kúpnu cenu 5,- eur á 1 m2, tj.za celkovú kúpnu cenu 1 150'- EUR /slovom
Jedęntisíc jednostopäťdesiat eur/. Kúpnu cęnu za predávané novovytvoľené parcely musí
kupujúci zaplatiť do pokladne predávajúceho pľed podpisom kúpnej zmluvy.
Tieto pozemky vznikli ich odčlenenímod jednotlivých pozemkov v k.ú. Výboľná
Geometľickým plánom č,. 17412020 zo dňa 12.07.Ż02I, ktorý je oveľený okľesným úradom
v KeŽmarku, Katastľálnym pod č:.G S48l2l,vyhotoveným Maľgitou olekšákovou' ZEBEKA,
Zimná464166,059 01 Spišská Belá, IČo: 40 121 I17.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návľhu na vklad do
katastľa, ako aj pľípadnéďalšie náklady súvisiacę s pľevodom nehnuteľnosti (oveľenie listín
a podpisov, správne poplatky' a pod.)
Dôvodom hodného osobitného zretel'a je skutočnosť,že sa jedná o pozemĘ zastavané
stavbou vo vlastníctve kupujúcej, vľátane priľahlej plochy, ktoľý svojím umiestnením
avyužitim tvoľíneoddeliteľný celok so stavbou. Predávané nehnuteľnosti sú nevhodné na
akékol'vek prípadnézastavanie obcou, alebo jej obyvateľmi, pretože na nich stojí rodinný
dom kupujúcej. Zároveň V rámci vysporiadania vlastníckych a katastrálnych vzťahov
a následného ľiadneho zápisu stavby - ľodinnéhodomu do katastľa je potľebné nadobudnúť
vlastníctvo aj k parcelám' na ktoľých stojí rodinný dom.

Hlasovanĺe:
Zaz

Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

10.

Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peteľ Dunka

5

Išatar ina

2

Silvia Mirgová, Valent Hudák

Ziadost'o dotáciu zrozpočtu obce _ 3x.

Staľostka obce pľedložila poslancom oZ žiadosť o dotáciu z tozpoětu obce Výboľná ođ
občianskeho združenia,,Chápať srdcom" Slovenská Ves v zastúpeníJUDr. Sylvia Leščáková
pre rok 2022' PoŽadovaná celková výška dotácie od obce je 300,00 Eut. oZ prijalo uznesenie:

Uznesenie č,.47ĺ2021

obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

dotáciu zrozpoč,tu obce VýbornánarckŻ022 vo výške 300,00 Eur

Hlasovanie:
Zaz

Proti:
Zdrźa|saz
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

Ż

Silvia Miľgová, Valent Hudák

Starostka obce predloŽila poslancom oZ Žiadosť o dotáciu z tozpoětu obce Výborná od
Rímskokatolíckeho farského úradu Slovenská Ves v zastúpení ťarárom ICLic. Jozęf Holubčík'
PhD. pľe rok2022 na kostol sv. Uľšulyvo Výboľnej. Požađovanácęlková výška dotácie od
obce je 6.000,00 Ew. oZ prijalo rrznęsenie:

Uznesenie č.48ĺ2021
obecné zastupiteľstvo vo Výboľnej

schval'uje

đotáciuzrozpočtu obce Výbornánarok2}Z2 na kostol sv. Uršuly vo Výbornej vo výške
6.000,00 Eur.

Hlasovanĺe:

Za
Pľoti:
Zdrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

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

2

Silvia Miĺgová, Valent Hudák

oZ žiadosť o dotáciu z rozpoětu obce Výboľná od
Telovýclrovnej jednoty, futbalový oddiel Výborná na jaľnúa jesennú sezónu 2022.
Požadovaná celková výška dotácie od obce je 1'000,00 Eur' oZ pľijalo uznesenie:
Staľostka obce predložila poslancom

Uznesenie č.49/2021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

dotáciu zrozpoětu obce Výbornánarok2022 vo výške 1.000,00 Euľ

Hlasovanie:

Za
Pľoti
Zdrža|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

11.

K bodu

12.

5

I(ataľínaGalliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peteľ Dunka

2

Silvia Mirgová, Valent Hudák

Návrh zámeny pozemlĺov.

oZ návrh zámeny pozemkov v k. ú. Výboľná od
spoločnosti VALTIN S.r.o'' Výborná č. 1001' Poslanci oZ si navľhnutépozemky pozreli na
katastľálnej mape obce. Po diskusii sa zhodli sa v totn, Že niektoré navľhnutépozemky sú
nevyhovujúce, preto je potľebnés konateľom spoločnosti VALTIN s.r.o.' Výborná 1001
pľehodnotiť dané pozemky, aby sa dospelo kztneru a moŽnej zámęĺe pozemkov.
Staľostka obce pľedloŽila poslancom

Vysporĺadanie pozemkov pod komunikáciou.

Starostka obce predložila poslancom

oZ

návrh vysporiadania pozemkov pod miestnou
komunikáciou smeľom t Čov od súpisnéhočísla67' Poslanci oZ to zobíalina vedomie a
s vysporiadaním pozemkov súhlasili.

K bodu

Schválenie spoluÍinancovania - ľekonštľukcia chodníkov v obci.
oZ s o schválenie Žiadosti o NFP na So s názvom
projektu,,Rekonštrukcia chodníka v obci Výborná", o spoluf,lnancovanie azabezpeč,enie fin.
neopľávnených výdavkov' oZ pľijalo toto uznesenie
13.

Starostka obce požiadala poslancov

:

Uznesenie č,.50l202l
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
al súhlas zastupiteľstva s pľedloŽenímžiadosti o NFP na So s názvom pľojektu
,,Relĺonštľukciachodníka v obci Výbornáĺ', reaIizovaného v ľámci výzvy oPLZ-Po6SC611-2021-2, pričom ciele pľojektu sú vsúlade s platným programom ľozvoja obce
Výborná a platným inemnýmplánom obce Výborná,

bl so zabęzpečenímpovinného spoluťrnancovania projektu žiadateľom obcou Výboľná vo
výške min. 5 oÁ z celkových opľávnených výdavkov' Spôsob financovania projektu bude vo
výške spolufinancovania zo stľany obce Výboľná z vlastných zdrojov obce Výborná,

c/ súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoľé
vznilarú v pľiebehu realizácię projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdrźal. saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč'
Lukáš Potanecký, Bľanislav Viđa,Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Miľgová

14. Rôzne.

Staľostka obce oboznámilaposlancov
- opľava chodníkov v obci,
- vývoz a

oZ

o

likvidácia odpadu.

I( bodu 15. Záner
I(eďŽe program zasađnutia obecného zastupiteľstva bol vyčeľpaný,staľostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výboľnej, dňa I7.12.202|

Spľacovala

oveľil

Alena Zastková

prednostka obce

Ing' Vieľa Stľelová
staľostka obce

