Uznesenia
obecného zastupitelostva vo Výboľnej
zo dňa 09.|2.2020
Uznesenie č. 3Il2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

progľam obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie

zasadnutia.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu:ozpočtu obce na rok202l
3. Programový rozpočet obce Výbomá laroky 202I _2023.
4' Rozpočtový harmonogram na rok202l.
5. Správa hlavného kontrolóra obce Výlorná zvykonanej kontro|y 2x.
6. Vol'by hl. kontrolóľa obce.
7. VZN obce Výbomá č,.212020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnýrni odpadmi na územíobce.
8. VZN obce Výborná č,' 312020, ktoľyrr sa rušíVZN č. 4l20I2 o sankciách za
dopustenie sa priestupkov v obci.
9. VZN obce Výborná č,.412020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stav. od:ady v obci.
10. odpredaj pozemku _ p. Gallik, Výboľná č. 109.
ll.Zíadosť o dotáciu zrozpočtu obce pra rok}O2I _ oZ ,,Chápať srdcom", RKFÚ
Slovenská Ves, TJ Futbalový oddiel Výborná.
12' Żiadosť o pľenájom poľnohospodáľskej pć'dy.
1 3. Schválenię nízkouhlíkovejstratégie.
14' Rôzne.
75 ' Záver.

Vo Výbomej, dňa 10.12.2020

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

Uznesenie č'. 3212020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

predloženó Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce pre rck}O}I
a roky 2022 - 2023.

Vo Výbomej, dňa 10.12.2020

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

IJznesenie č,. 3312020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

A.schval'uje

Pro gramov ý

B.

ro

zp oč,et ĺa r ok

202I

berie na vedomie

návrhy rozpočtov na roky 2022-2023.

Vo Výbomej, dňa 10.122020

Ing. Vieľa Strelová
starostka obce

Uznesenie ć,. 3412020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

berie na vedomie

rozpočtový harmonogľam pre rok 202I

Vo Výboľnej, dňa 10.12.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č,. 3512020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

správy hlavného kontrolóra obce Výbomá z vykonaných kontrol.

Vo Výbornej, dňa 10.12.2020

Ing. Viera Stľelová
starostka obce

Uznesenie č.. 36ĺ2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schval'uie

vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Výborná.

Vo Výbomej, dňa 10,12.2020

Ing. Viera Strelová
staľostka obce

Uznesenie č,. 3712020
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej

schval'uje

VZN

obce Výborná č,,212020 _ nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnýni stavebnými

odpadmi nauzemi obce Výborná.

Vo V;ýbomej, đňa10,12.2020

Ing. Viera Stľelová
staľostka obce

Uznesenĺe ć,. 3812020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

VZN obce Výbomá

č,.312020, ktorým sa

Vo Výboľnej, dňa I0.12,2020

ruš VZN č. 4l20I2.

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č,. 39/2020
obęcné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

VZN obce Výboľná

č,.412020 o miestnych dłniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Výborná.

Vo Výbomej, dňa 10,12.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č.. 4012020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

vzmysle $ 9a ods. 8 písmena e)

zźĺkonač. 138/199I Zb. omajetku obcí v znení neskorších
pľedpisov kúpnu zmluvu na odpredaj novovfvorenej paľcely ľegistra uC" č'429817 o výmere
49 m2 _ ostatná plocha p. Jánovi Gallikovi' rod. Gallik, naľ.
, r.č.:
trvale bytom Výbomá ě.109 za kúpnu cenu i,00 Eur á 1 m2,t.j. 147,00 Eur.
Táto parcela vznikla odčlenením1 dielu par;ely registra,,Eo' č. 4298 o výmere 2758 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, zapisanej na LV č' 1 k.ú. Výbomá v katastri nehnutel'ností
okľesnéhoúľaduKeŽmaľok, Katastrálnom c,dbore, geometrick1im plánom č). Ż7412019 zo dřla
3.4.2O2O, ktorý je overený oÚ Kežmarok, Katastľálnym odboroĺn đřra22.O4.2020 pod č' Gr
24Il20 vyhotoveným ZEBEKA Margita olekšáková, Zimná 464166,059 01 Spišská Belá,

ICo:40127Í17.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, Že sa jedná o pozemok - priľahlú
plochu, ktoľá svojím umiestnením a vyuźitímtvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve ptna Jána Gallika. Pre obec, ari pre inú fyzickú, či právnickú osobu je tento
pozemok nepoužiteľný na akúkoľvekmaripuláciu, či výstavbu na ňom z dôvodu jeho

umięstnenia a malej výmery a kupujúci prejavili záu1em o jeho kúpu bez ohľadu na jeho malú
výmeru'

Vo Vybornej, dňa 10J22020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č,. 4I/2020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

dotáciu zrozpoětu obce Výbomá"narok202I vo výške 6.000,00 Euľ.

Vo Výbornej, dňa 10J22020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

I]znesenie č,, 4212020
obecné zastupiteľstvo vo Výbomej

schvalouje

dotáciu zrozpoětu obce Výbománarok2027 vo výške 300,00 Eur

Vo Výbomej, dňa 10,12.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Ilznesenie č. 4312020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje

dotáciu zrozpoětu obce Výbománarok2}Zlvo výške 1.000,00 Eur

Vo Výbornej, dňa 10.122020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie ć,. 4412020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
vyhlasuie
podmienky obchodnej verejnej súťaŽepodľa $ 28I až 288 obchodného zźů<onnikaa $ 9 ods.
1 písm. a) zákona ě. I381I99I Zb. o maje-ku obcí v znęni neskorších pľedpisov na nájom
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obcę Výborná.

Podmienky obclrodnej veľejnej sút'aže
obchodná verejná stÍaž(ďalej len ''súťaŽ") sa zaš.ina dňom jej prvého uverejnenia na úľadnej
tabuli a na internetovej stĺánke vyhlasovateľa' za nasledovných slst'ažných podmienok:
1. Vlastnílďvyhlasovatel'
Názov: obec Výborná
ICO: 00 326 739
Sídlo: obecný úľadč. 72,059 02 Výbomá

V zastúpenístaľostky: Ing. Viera Strelová
Tel. č. :0521459 31 6I
e-mail : obecv:ľborna@obecvyborna. sk

2,

Predmet obchodnej verejnej sút'ažr:Nájom pol'nohospodáľskych pozemkov.

konkrétne o:
Príloha č. 1 _ Zoznampozemkov

Ide

3. opĺs majetku na nájom: Predmetné pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Výborná.
Nacháđzajúsa v extľaviláne aj intraviláne obce a sú určenévýluěne na poľnohospodáľsku
činnosť.

Teľmínobhlĺadky
obhliadka pozemkov bude moŽná po dohode s vlastníkom /vyhlasovateľom sut'ažęl

4.

5. Lehota na podávanie sútoažnýchnávľh'lv

Súťažné
návľhy je možnépodávať v teľmínedo 27 . 0L 202I do 12.00 hod.
je
Ponuky
potrebné doručiťna adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 7.,v zapečatenom obale
s označením /VoS _Nájom pozemkov - NEOT\'ÁRAŤ /.
Ponuky sa predklađajúv slovenskom jazykY. Súťažnýnávrhmusí obsahovať ponuku s cenou
nájmu zaI m2 a zdôvodnenie záujmu na nájcm p,rzemkov.

6. Kľitéľiumhodnotenia sútoažnýchnávľhov
Návrhy predloŽené do obchodnej verejnej siťeževyhodnotí komisia schválená obecným
zastupiteľstvom obce Výborná a menovaná starostkou obce. Hodnotiaca komisia predloži
návrh naviťaza obchodnej veľejnej sijt'aŽe nr schválenie obecnému zastupiteľstvu Výborná.
Uchádzač, je povinný uviesť v ponuke parcdné čislo pozemkov, o ktoľých nájom má záujem,
ich výmeru, navrhovanú cenu nájmu za m2 a đôvođ,pľe ktorý sa uchádza o ich nájom.
Uspešnými uchádzačmi budú tí, ktoľípredlcžia ponuku s najvyššoucenou nájmu a dôležitým

kľitériombude aj účelnost'nájmu budúcęho využitia pozemkov, resp. ich účelnost'pre
jednotlivých uchádzač,ov. Úspech, resp. neĹspech v siťažioznámi vyhläsovateľ účastníkôm

súťaŽe bez zbytočnéhoodklađupo rozhoJnutí obecného zastupitel'stva
návrhu.

o najvhodnejšom

S vít'azom siťaževyhlasovateľ uzavie nájrmnú zmluvu na obdobie 5 rokov od podpísania
zmluvy.

7.

Ostatné podmienky
Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanúcenu nájmu v sume 0,01 Eur/m2, slovom jeden
ceĺt za štvorcový meter pozemku. Vyhlasovatel' si výľadzuje právo zrušit' obchodnú verejnú
sut'až v prípade, Že navrhované ceny za nájom pozemkov budú nižšie,ako je stanovená
minimálna cena. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návľhy a pľípadne,
ak uzná za vhođné,aj všetky doručenénávľhy. Je oprávnený vybrat' si ten návrh, ktoľý bude
pre vyhlasovateľa najvýhodnejší. Účastníci nemajú nárok na náhľadu nákladov spojených s
účasťouna obchodnej verejnej sut'aži,
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo ponúknm' uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí
určenom výbeľovou komisiou, ak víťazpísomne ozntlmi, že nemá záýem o uzavretie
nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíšenájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia
zmluv y obecným zastupiteľ stvom.
obálky so súťažnýminávrhmi sa budú otvżraťasuťažnénávrhy sa budú vyhodnocovat'dňa
28. 01 .2021. otváľanie obálok je neverejné.
obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu komisiu, zostavęnú z poslancov oZ p.
Magdaléna Nieč, p. Branislav Vida a zamesÍranca obce p. Aleny Zastkovej.

Vo Výboľnej, dňa 10,12,2020

Ing. Vieľa Strelová
staľostka obce

IJznesenie č,. 45lŻ020
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaltuje
Nízkouhlíkovústľatégiu pre región Predmaguria.

Vo Výbornej' dňa 10.12.2020

Ing' Viera Strelová
starostka obce

