Uznesenia
Obecného zastupiteľstva vo Výbornej
zo dňa 11.03.2020
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.

Vo Výbornej, dňa 13.03.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Výborná za rok 2019.

Vo Výbornej, dňa 13.03.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
kúpnu zmluvu na odpredaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 123/11 o výmere 486 m2 –
trvalý trávny porast, p. Milan Mirga, rod. Mirga, nar. 12.12.1978, r.č.: 781212/9039, trvale
bytom Výborná č.42 a manželke Beáte Mirgovej, rod. Mirgová, nar. 02.09.1982, r. č.:
825902/9053, trvale bytom Výborná č. 42 za kúpnu cenu 3,00 Eur á 1 m2, t. j. 1.458,00 Eur.
Tento pozemok vznikol jeho odčlenením od pozemku parcely registra „E“ č. 121/1 o výmere
436 m2, druh pozemku . orná pôda, parcely registra „E“ č. 121/2 o výmere 67 m2, druh
pozemku : orná pôda a parcely registra „E“ č. 123/1 o výmere 641 m2, druh pozemku : trvalý
trávny porast, zapísaných na LV č. 1, a to na základe Geometrického plánu č. 144/2019 zo
dňa 21.11.2019, ktorý je overený OÚ Kežmarok dňa 03.12.2019, Katastrálnym odborom pod

č. G1 820/19, vyhotovený ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská
Belá, IČO: 40127117.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci sú vlastníkmi stavby –
rodinného domu, ktorá je postavená už dlhodobo na tomto pozemku. V rámci vysporiadania
vlastníckych a katastrálnych vzťahov a riadneho zápisu stavby – rodinného domu do katastra
je potrebné vysporiadať a nadobudnúť vlastníctvo aj k parcele, na ktorej stojí rodinný dom.
Pre obec, ani pre inú fyzickú, či právnickú osobu ja tento pozemok nepoužiteľný na
akúkoľvek manipuláciu, či výstavbu na ňom z dôvodu, že je už zastavaný.

Vo Výbornej, dňa 13.03.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schvaľuje
kúpnu zmluvu na odpredaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 123/11 o výmere 486 m2 –
trvalý trávny porast, p. Milan Mirga, rod. Mirga, nar. 12.12.1978, r.č.: 781212/9039, trvale
bytom Výborná č.42 a manželke Beáte Mirgovej, rod. Mirgová, nar. 02.09.1982, r. č.:
825902/9053, trvale bytom Výborná č. 42 za kúpnu cenu 3,00 Eur á 1 m2, t. j. 1.458,00 Eur.
Tento pozemok vznikol jeho odčlenením od pozemku parcely registra „E“ č. 121/1 o výmere
436 m2, druh pozemku . orná pôda, parcely registra „E“ č. 121/2 o výmere 67 m2, druh
pozemku : orná pôda a parcely registra „E“ č. 123/1 o výmere 641 m2, druh pozemku : trvalý
trávny porast, zapísaných na LV č. 1, a to na základe Geometrického plánu č. 144/2019 zo
dňa 21.11.2019, ktorý je overený OÚ Kežmarok dňa 03.12.2019, Katastrálnym odborom pod
č. G1 820/19, vyhotovený ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská
Belá, IČO: 40127117.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci sú vlastníkmi stavby –
rodinného domu, ktorá je postavená už dlhodobo na tomto pozemku. V rámci vysporiadania
vlastníckych a katastrálnych vzťahov a riadneho zápisu stavby – rodinného domu do katastra
je potrebné vysporiadať a nadobudnúť vlastníctvo aj k parcele, na ktorej stojí rodinný dom.
Pre obec, ani pre inú fyzickú, či právnickú osobu ja tento pozemok nepoužiteľný na
akúkoľvek manipuláciu, či výstavbu na ňom z dôvodu, že je už zastavaný.

Vo Výbornej, dňa 13.03.2020

Ing. Viera Strelová
starostka obce

