ZÁPISNICA
z tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 17.09.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke č.03-99-2018
3. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Rokovanie tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Krajnej Bystrej otvoril a viedol starosta obce p. Ján Štefanco, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov OZ. Konštatoval, že je stopercentná účasť poslancov OZ a OZ je
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ivan Rodák a RNDr. Anna Zasadová. Keďže
poslanci OZ nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania, tak starosta
obce dal o programe hlasovať. Program bol hlasovaním OZ jednohlasne schválený.
Hlasovanie: (za:5, proti:0).
2. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke č. 03-99-2018
Starosta obce p. Ján Štefanco predložil návrh zmluvy o výpožičke č. 03-99-2018
uzavretej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 51 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.
medzi požičiavateľom SR- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, zastúpený Ing. Marián
Staník, generálny riaditeľ a vypožičiavateľom Obec Krajná Bystrá, zastúpený Ján Štefanco,
starosta obce. Predmetom výpožičky je drobný vodný tok Hlboký potok s evidenčným č. 490,
v hydrologickom poradí 4-30-08-022 v dĺžke 0,165 km (z celkovej dĺžky 8,50 km), ktorý
preteká k. ú. Krajná Bystrá. Účelom výpožičky uvedeného drobného vodného toku od rkm
3,5000 po rkm 3,665 je zabezpečenie revitalizácie, vodohospodárskej funkcie toku, ako aj
zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu
určitú s dňom ukončenia 31.12.2028. Požičiavateľ poskytuje predmet výpožičky bezodplatne,
preto vypožičiavateľovi za vykonávanie povinností v zmysle zmluvy nepatrí žiadna odmena
a ani žiadna iná náhrada. Tento predložený návrh zmluvy o výpožičke č. 03-99-2018
uzavretej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 51 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z.
medzi požičiavateľom SR- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, zastúpený Ing. Marián
Staník, generálny riaditeľ a vypožičiavateľom Obec Krajná Bystrá, zastúpený Ján Štefanco,
starosta obce, ktorej predmetom je drobný vodný tok Hlboký potok od rkm 3,5 po rkm 3,665
na dobú určitú s dňom ukončenia 31.12.2028 poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
3. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá
Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá v celkovej
obstarávacej cene 2.938,20 € podľa zoznamu na vyradenie drobného hmotného majetku na

základe správy likvidačnej (vyraďovacej) komisie zo dňa 08.09.2018 z dôvodu opotrebenia,
poškodenia a nefunkčnosti predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Majetok
bude zlikvidovaný formou vyhodenia do nádob na zber separovaného odpadu a
do veľkoplošných kontajnerov. Tento predložený návrh vyradenia drobného hmotného
majetku obce Krajná Bystrá v celkovej obstarávacej cene 2.938,20 € podľa zoznamu na
vyradenie drobného hmotného majetku na základe správy likvidačnej (vyraďovacej) komisie
zo dňa 08.09.2018 z dôvodu opotrebenia, poškodenia a nefunkčnosti poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
4. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k potrebe úpravy Hlbokého
potoku.
5. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z tretieho mimoriadneho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce, ktorý poslanci OZ hlasovaním jednohlasne schválili.
6. Záver
Keďže program rokovania tretieho mimoriadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zo
strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky a dotazy, starosta obce p. Ján
Štefanco poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia: Ivan Rodák
RNDr. Anna Zasadová

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 17.09.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

schvaľuje
1. Zmluvu o výpožičke č. 03-99-2018 uzavretú podľa § 659 a nasl. Občianskeho
zákonník a § 51 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. medzi požičiavateľom: SR – LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica,
zastúpený Ing. Marián Staník, generálny riaditeľ, IČO: 36038351 a vypožičiavateľom:
Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana, zastúpený Ján Štefanco
starosta obce, IČO: 00330591 na dobu určitú s dňom ukončenia 31.12.2028, ktorej
predmetom je bezodplatná výpožička drobného vodného toku Hlboký potok
s evidenčným č. 490, v hydrologickom poradí 4-30-08-022 v dĺžke 0,165 km (z
celkovej dĺžky 8,50 km), ktorý preteká k. ú. Krajná Bystrá za účelom zabezpečenia
revitalizácie, vodohospodárskej funkcie toku, ako aj zabezpečenie protipovodňovej
ochrany intravilánu obce.
2. Vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá v celkovej obstarávacej
cene 2.938,20 € podľa zoznamu na vyradenie drobného hmotného majetku na základe
správy likvidačnej (vyraďovacej) komisie zo dňa 08.09.2018 z dôvodu opotrebenia,
poškodenia a nefunkčnosti.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

