Zápisnica
zo zasadnutia OZ vo V ý b o r n e j , konaného dňa 21.09.2018
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2018.
VZN o organizovaní miestneho referenda.
Žiadosť o odpustenie dlhu.
Žiadosť o NFP v rámci výzvy pre projekt „MOPS Výborná“.
Žiadosť o odpredaj pozemku.
Žiadosť o NFP pre projekt „Miestna komunikácia s prístupom pre IBV nad kostolom
pre MRK v obci Výborná“.
8. Rôzne.
9. Záver.
za program hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
1.Starostka obce Ing. Viera Strelová otvorila zasadnutie a privítala všetkých prítomných.
2.Starostka obce predložila poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Výborná na II. polrok 2018. Poslanci po preštudovaní predloženého plánu prijali toto
uznesenie :
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Výborná na II. polrok 2018.
za uznesenie hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
3.Starostka obce predložila poslancom OZ VZN obce Výborná č. 2/2018 o organizovaní
miestneho referenda, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 24.08.2018 a zvesený
dňa 09.09.2018. Nakoľko k danému VZN neboli na obecný úrad podané žiadne námietky od
občanov obce Výborná, požiadala starostka obce poslancov OZ o jeho schválenie. Po krátkej
diskusii poslanci OZ prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvaľuje
v zmysle ustanovenia článku 68 Ústavy SR, §4 ods. a ods. 3, písmena m) a ods. 5, §6 ods. 1, §
11a ods. 4 zákona č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto Všeobecné záväzné
nariadenie obce Výborná č. 2/2018 o organizovaní miestneho referenda.
za uznesenie hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
4.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o dopustenie dlhu, ktorú podal pán Galus
Badovský, Poľná č. 648/25, 059 07 Lendak. Žiada o odpustenie dlhu na dani z nehnuteľnosti,
nakoľko v katastrálnom území Výborná nemal a neužíval žiadnu pôdu. Poslanci po krátkej
diskusii prijali toto uznesenie :
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
odpustenie dlhu na dani z nehnuteľnosti p. Galus Badovský, Poľná 648/25, Lendak, nakoľko
v k. ú. Výborná pôdu nemal a neužíval žiadnu pôdu.
za uznesenie hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
5.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-20181 pre projekt „MOPS Výborná“, ktorý je zrealizovaný v obci Výborná s prítomnosťou
marginalizovanej rómskej komunity v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. Po krátkej diskusii poslanci OZ
prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt „MOPS
Výborná“, ktorý je zrealizovaný v obci Výborná s prítomnosťou marginalizovanej rómskej
komunity v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c/ z celkových oprávnených výdavkov na projekt v maximálnej výške 198 757,89 EUR, je
zabezpečené povinné spolufinancovanie projektu obcou Výborná minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Spôsob povinného spolufinancovania projektu
bude zo strany obce Výborná vo výške 9 937,89 EUR z vlastných zdrojov obce Výborná.
e/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z vlastných zdrojov obce Výborná.
za uznesenie hlasovali: 5
proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o odkúpenie novovytvorenej parcely „C“
č. 639/169 o výmere 35 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, podložený
geometrickým plánom č. 69/2018, vyhotovený 19.07.2018, ktorý je overený OÚ Kežmarok,
Katastrálnym odborom dňa 10.08.2018, vyhotovený Ing. Andrea Sterbáková, Železničná
137/52, 05952 Veľká Lomnica, o ktorý požiadali pán Eduard Potanecký a pani Katarína
Potanecká, rod. Marchevková, trvale bytom Výborná č.101 . Vlastníkom týchto pozemkov je
obec. Po diskusii poslanci súhlasili s odpredajom pozemkov o výmere 35 m2 v cene 3,00
Eur/1 m2, čo za celkovú výmeru činí 105,00 Eur. Poslanci prijali toto uznesenie:
6.

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 8, písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Výborná z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na predaj parcely registra "C" č. 639/169 o výmere 35 m2 – zastavané plochy
a nádvoria, Eduard Potanecký a Katarína Potanecká, rod. Marchevková, trvale bytom
Výborná č.101 za kúpnu cenu 3- eur /á 1m2. Dôvody hodného osobitného zreteľa sú v tom, že
ide o pozemky, ktoré bezprostredne súvisia s pozemkom menovaných, ktorý majú záujem
postaviť v obci nový rodinný dom a jej snaha právne vysporiadať vlastnícke práva
k pozemkom, ktorými bude rodinný dom zastavaný.
za uznesenie hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
7.Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o NFP v rámci výzvy USVRK-KUS2018/001489-001 pre projekt „Miestna komunikácia s prístupom pre IBV nad kostolom
pre MRK v obci Výborná“, ktorý je zrealizovaný v obci Výborná s prítomnosťou
marginalizovanej rómskej komunity v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. Po krátkej diskusii poslanci OZ
prijali toto uznesenie:
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti
s výzvou na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019 na aktivity podporované
v rámci výzvy číslo USVRK-KUS-2018/001489-001 na projekt s názvom „Miestna
komunikácia s prístupom pre IBV nad kostolom pre MRK v obci Výborná“, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce Výborná a s platným územným
plánom obce Výborná.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu obcou Výborná minimálne vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Spôsob povinného spolufinancovania
projektu bude z vlastných zdrojov obce Výborná.

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z vlastných zdrojov obce Výborná.
za uznesenie hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
8.Po prerokovaní jednotlivých bodov starostka otvorila diskusiu.
9.Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a schôdzu OZ ukončila.
Vo Výbornej, dňa 24.09.2018
Spracovala :

.........................................

Overil :

.........................................
.........................................

.......................................
Alena Zastková
prednostka obce

........................................
Ing. Viera Strelová
starostka obce

