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     OBEC  LIPTOVSKÁ  OSADA 
 

U z n e s e n i a 

  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, konaného dňa  27.02.2015 

 

 

 

Uznesenie č. 34/2015 

 

 

 

K bodu programu č. 3. Publikácia „ Kultúrne pamätihodnosti Liptovskej Osady“ 

financovanie jej vydania / pozvaný   autor publikácie  Ing. Viktor Húšťava / 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A/   b e r i e    n a    v e d o m i e  žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v sume 1000.- € 

na dokončenie a vydanie publikácie „ Kultúrne a stavebné pamätihodnosti Liptovskej Osady“  

žiadateľa  a autora publikácie Ing. Viktora Húšťavu, trvale bytom Dr. A. Škvarana č. 644, 

Liptovský Hrádok s podporou obce Liptovská Osada . Publikácia je spracovaná do 20-tich 

kapitol a nadväzuje na práce Doc. RNDr. Emila Šípku CSc. Publikácia obsahuje historické 

fakty, fotografie a môže slúžiť ako podklad pre výučbu regionálnej histórie v základnej škole. 

 

B/ s prihliadnutím na rozsah a kvalitu informácií publikácie , možnosti jej využitia, 

argumentácie jej autora a stanovisko kultúrnej komisie   s c h v a ľ u j e poskytnutie 

finančného príspevku na jej vydanie v čiastke 1 000.-   €.    

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   7    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  /        

Hlasovali za (menovite):           7   / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,            

            proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):          0 

                          

                                                                                                        Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                            starosta obce 
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Uznesenie č. 35/2015 

 

 

K bodu programu č. 4.   Prepracovaná zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie na 

vydanie stavebného povolenia „Stavebné úpravy Kultúrneho domu Liptovská Osada 369 – II. 

etapa“, 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A/   b e r i e    n a    v e d o m i e  prepracovanie Zmluvy o dielo č. 01/2015 na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia „Stavebné úpravy Kultúrneho 

domu Liptovská Osada 369 – II. etapa“, hlavne bodu 3.2 časť, ktorá sa týka zdravotechniky s tým, 

že projektová dokumentácia bude obsahovať samostatný výkres zdravotechniky , ktorý je 

v zmluve označený ako „ ZTI“ a je začlenený vo vnútorných rozvodoch vodovodu a kanalizácie. 

Projektant nebude fakturovať najviac práce pri drobných zmenách v projekte počas realizácie 

výstavby.    

 

B/ S ú h l a s í  s podpísaním zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia podľa podmienok prepracovanej zmluvy, ktorá bude zároveň aj 

zverejnená na webovej stránke obce. 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   7    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  /        

Hlasovali za (menovite):           7   / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,            

            proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):          0 

 

                          

                                                                                                                  Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

                                                                                                            

         Uznesenie č. 36/2015 

 

                                                                                       

K bodu programu č. 5   Geometrický plán na oddelenie a určenie vlastníckeho práva 

k pozemkom parcelné č. CKN 355/3 a 355/2 , k.ú. Liptovská Osada, ktoré sú súčasťou dvora pri 

rodinnom dome č.s.  574. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 
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A. Berie na vedomie  žiadosť zo dňa 10.11.2014 o odkúpenie časti obecného pozemku  

parcelné číslo EKN 4003/1, k.ú. Liptovská Osada , ktorú obecnému zastupiteľstvu predložili 

žiadatelia Libor Chyla, Okoličné 278, Liptovský Mikuláš; Tatiana Krbaťová , Liptovská 

Osada 147 a Ľuboslava Macíková , Liptovské Revúce 69. Žiadatelia  žiadosť odôvodňujú 

tým, že časť vyššie uvedeného pozemku už užívajú cca 40 rokov je oplotený trvalým 

oceľovým plotom a je neoddeliteľnou súčasťou dvora rodinného domu č.s. 574, ktorý sa 

nachádza v obci Liptovská Osada a sú jeho spoluvlastníkmi.  Ďalej obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  geometrický plán č. 31628826-2/2015 zo dňa 26.01.2015, overený 

Okresným úradom v Ružomberku, katastrálny odbor pod č. 50/2015 na oddelenie a určenie 

vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. CKN 355/2 o výmere 247m2  a 355/3 o výmere 

124m2, ktoré vznikli odčlenením z pozemku EKN 4003/1, k.ú. Liptovská Osada a sú 

neoddeliteľnou súčasťou dvora rodinného domu č.s. 574  .  

B. Na základe fyzickej obhliadky, ktorú vykonalo obecné zastupiteľstvo na mieste                 

s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemku parcelné číslo C-KN 355/2 o výmere 247m2 a pozemku 

parcelné číslo C-KN 355/3 o výmere 124m2, spolu odpredávaná plocha predstavuje 371m2 , 

k.ú. Liptovská Osada za cenu 3,32 €/1m2 / slovom tri euro tridsaťdva centov / pre žiadateľov 

nasledovne: 

Pozemok parcelné číslo CKN 355/2 o výmere 247 m2 odpredáva za celkovú cenu 820,04 €      

/  slovom osemstodvadsaťeurštyricenty / žiadateľom - nadobúdateľom Liborovi Chylovi  

trvale bytom Okoličné 278 Liptovský Mikuláš; Tatiane Krbaťovej trvale bytom Liptovská 

Osada 147 a  Ľuboslave Macíkovej trvale bytom Liptovské Revúce 69, každému v podiele vo 

veľkosti  1/3-ina. 

Pozemok parcelné číslo CKN 355/3 o výmere 124 m2 odpredáva za celkovú cenu 411,68 € /  

slovom štyristojedenásťeur šesťdesiatosemcentov / nadobúdateľke Tatiane Krbaťovej trvale 

bytom Liptovská Osada 147 do jej výlučného vlastníctva. 

 

Pozemky obecné zastupiteľstvo  odpredáva bez verejnej súťaže  v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojim umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č.s. 

574 v obci Liptovská Osada.    

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 
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Prítomní poslanci (menovite):   8    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  J. Vanovčan  /        

Hlasovali za (menovite):            8    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  J. Vanovčan  /        

            proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):           0 

 

 

                                                                                                        Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2015 

 

 

K bodu 6. Ponuka p. Metoda Maroša  Liptovská Osada 367 na zámenu pozemkov – 

preukázanie predkupného práva a zámeru využitia pozemku  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A. Berie na vedomie  doručenie dokladov pána Metoda Maroša  Liptovská Osada č. 367 

na využitie predkupného práva spoluvlastníkov pozemkov parcelné číslo EKN 1131/1 

a 2065/1, k.ú. Liptovská Osada , na ktorých mieni svoje podiely zameniť s Obcou Liptovská 

Osada za obecný pozemok parcelné číslo EKN 1066 a EKN 2905/1.  Odporúča vykonať 

obhliadku na tvare miesta a zamerať pozemky geodetom. 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  J. Vanovčan  /        

Hlasovali za (menovite):            8    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  J. Vanovčan  /        

            proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):           0 

 

 

                                                                                                        Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                            starosta obce 

 

                                                                                            

 

 

Uznesenie č. 38/2015 

 

K bodu 7   Rôzne 

 

 žiadosť Pavla Rajčana , bytom Liptovská Osada o poskytnutie sociálnej výpomoci 
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Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A. Berie na vedomie žiadosť Pavla Rajčana , bytom Liptovská Osada o poskytnutie 

sociálnej výpomoci na nákup uhlia a potravín 

 

B. Žiada p. Rajčana o  doloženie  výšky príjmu z  ktorého bude schopný spácať 

poskytnutú sociálnu výpomoc.  

  

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia: 

Prítomní poslanci (menovite):   8    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  J. Vanovčan  /        

Hlasovali za (menovite):            8    / Bc J. Dudáková; PhDr. Jaroslav Ulík; MVDr. M. Vierik; P. Gazdarica; JUDr. M. Húšťavová;; E. Bocková ,  J. Vanovčan  /        

            proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):           0 

 

 

                                                                                                        Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 39/2015 

 

 Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Liptovská Osada za rok 2014  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

  A.Berie na vedomie  Správu o  kontrolnej  činnosti za rok 2014.  

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Róbert Kuzma  

                                                                    starosta obce  
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