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     OBEC  LIPTOVSKÁ  OSADA 
 

 

U z n e s e n i a 

č.   06/2016 – 10/2016 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, konaného dňa 07.03.2016 

 

 

Uznesenie č. 06/2016. 

 

 

K bodu  č. 3 zasadnutia:  

Zámenná zmluva : Obec Liptovská Osada – Metod Maroš, Liptovská Osada 367, / 

rozhodnutie o prerušení konania návrhu na vklad /. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A/ Berie na vedomie Rozhodnutie o prerušení konania Okresného úradu 

Ružomberok , katastrálny odbor pod č. V  95/2016 zo dňa 08.02.2016, ktorým 

katastrálny úrad prerušuje konanie vo veci podaného návrhu na vklad 

navrhovateľov :  Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 369 a  Metod Maroš 

Liptovská Osada 367. Preskúmaním predloženého návrhu na vklad Zámennej 

zmluvy boli  zistené katastrálnym ú radom nasledovné nedostatky:  

1.  Prevodom spoluvlastníckeho podielu 2/18 k  pozemku CKN 3462, trvalé 

trávne porasty o  výmere 1406 m2 dochádza k  neprípustnému drobeniu 

pozemkov mimo zastavaného územia obce ; uvedený pozemok je 

poľnohospodárskym pozemkom nachádzajúcim sa mimo zastavané 

územie obce a  odčlenením spoluvlastníckeho podielu 2/18 dochádza 

v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 , § 23 ods.  1 a § 24 ods. 1 zákona č.  

180/1995 Z.z. v  znení neskorších predpisov k  drobeniu 

poľnohospodárskych pozemkov, čo je v  rozpore s vyššie uvedeným 

zákonom.  

2.  Uznesenie OZ neuvádza dôvody pre ktoré dochádza k  zámennej zmluve 

medzi Obcou Liptovská Osada a  Metodom Marošom a  v zmysle zákona 

č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v  znení neskorších predpisov sa 

pozemky zamieňajú  

3.  Predložené potvrdenie obce o zverejnení zmluvy je neplatné , pretože 

zverejňovaná zámenná zmluva bola podľa potvrdenia obce zverejnená 

dňa 9.1.2016, ale uzavretá podľa úradného overenia podpisu 

Účastníka č. 1 bola až 11.1.2016.  

Vyššie uvedené nedostatky žiada katastrálny úrad odstrániť v  lehote do 30 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia V  95/2016 .  
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B/        

 

K bodu 1 vyššie uvedeného rozhodnutia : Obecné zastupiteľstvo upúšťa od zámeny podielu 

2/18 pozemku parcelné číslo CKN 3462 , k.ú. Liptovská Osada a súhlasí so zámenou  

pozemku parcelné číslo CKN 3634, k.ú. Liptovská Osada o výmere 581m2 v celosti, ktorý je 

vo vlastníctve Metoda Maroša , trvale bytom Liptovská Osada 367 a doplatením Obce 

Liptovská Osada za výmeru 427,39 m2 za 0,15 €/ m2, čo predstavuje 64,11 €.   

 

K bodu 2 vyššie uvedeného rozhodnutia : Dôvodom použitia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí je skutočnosť, že Obec Liptovská Osada získa zámenou pozemok pod 

spevnenou miestnou komunikáciou a časť pozemku , ktorý sa nachádza pod obecnou 

chatou. 

 

 

K bodu 3  vyššie uvedeného rozhodnutia : Odporúča starostovi obce zverejniť zmluvu na 

webovom sídle obce Liptovská Osada www.liptovskaosada.com až po úradnom overení 

podpisu Metoda Maroša, trvale bytom Liptovská Osada 367. 

 

 

C/ Odkladá schválenie uznesenia po prekonzultovaní so správou katastra.  

 

  

 

 

                                                                                                               Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 07/2016 

 

 

K bodu č.4 zasadnutia: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016-2020 / 

doplnenie a schválenie / ďalej len PHSR 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

 

A/ Berie na vedomie 

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016-

2020 / 

 

B/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016-2020 

dopĺňa podľa prílohy, ktorý tvorí súčasť tohto uznesenia 

 

C/  O d k l a d á    schválenie na nasledujúce zasadnutie.    

 

                                                                                                             Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                                  starosta obce  

http://www.liptovskaosada.com/
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Uznesenie č. 08/2016 

 

 

K bodu č. 5  zasadnutia: 

Žiadosť o odkúpenie časti bývalého MMDS vysielača Polytron / Ing. Miroslav Bobák / 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

A/ Berie na vedomie   

Žiadosť o odkúpenie časti bývalého MMDS vysielača Polytron, ktorú doručil   Ing. Miroslav 

Bobák za zostatkovú cenu 80.- € 

 

B/   O d p o r ú  č a zverejniť predávané zariadenie obce internetovou formou po dobu 30 dní. 

 

 

Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia:  

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

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

              proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):            0   

 

          

 

 

                                                                                     Ing. Róbert Kuzma  

                                                                                          starosta obce              

 

 

 

 

Uznesenie č. 09/2016 

 

 

K bodu č.  6 zasadnutia: 

Žiadosť o príspevok na stravovanie v ZOS a ZpS Liptovská Osada 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

A/ Berie na vedomie   

Žiadosť o príspevok na stravovanie v ZOS a ZpS Liptovská Osada, ktorú doručila Ivetka 

Chlustová, nar. 21.03.1978 , trvale bytom Liptovská Osada 175 

 

 

B/ S u h l a s í  s poskytnutím príspevku podľa platného uznesenia 
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Hlasovanie poslancov o prijatí uznesenia:  

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

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

              proti (menovite):           0       

     zdržali sa (menovite):            0            

 

 

 

                                                                                     Ing. Róbert Kuzma  

                                                                                          starosta obce 

              

 

Uznesenie č. 10/2016 

 

K bodu č.  7 zasadnutia: 

Oznámenie o uvoľnení jednoizbového a dvojizbového obecného nájomného bytu 

v polyfunkčnej budove č.s. 139   

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada 

A/ Berie na vedomie   informáciu starostu obce o uvoľnení 2 izbového bytu č. 4 v obecnej 

nájomnej bytovke č. 139 , a 1 izbového bytu č. 3 v obecnej nájomnej bytovke č. 139, ktorý sa 

uvoľní dňa 31.3.2016. Oznámenia o uvoľnení bytov sú zverejnené  spôsobom v mieste 

obvyklom, pričom lehota na zverejnenie  bytu č. 4 uplynie 9.3.2016. 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Róbert Kuzma  

                                                                                          starosta obce              
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