
 

 
                                                                 Zápisnica 
zo 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Liptovské Beharovce 

                                               konaného dňa  17.04.2020 o 18. oo hod. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
1. Otvorenie 

Starosta obce pán Malý Jozef otvoril zasadnutie  obecné zastupiteľstvo v Liptovských Beharovciach 

a skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a doplnkov. 

 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Schválenie  zámenu majetku obce . 

5. Schválenie prevodu  predaja  majetku obce. 

6. Rôzne 

7. Diskusia. 

Za :3 poslanci, Proti : 0,  Zdržali sa: 0. 
 

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

Zapisovateľ :                     Anna Pruknerová   

Overovatelia zápisnice : Malá Anna, Ľubomír Šedivý. 

           
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  z predchádzajúceho zasadnutia  Uznesenia č.  3/2020 prevod  majetku obce, 

a  Uznesenie č. 2/2020 , zámena majetku obce. 

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu majetku obce pre p. Radka Šimku  parcela č. 84/2  a 60/4 . Znalecký 

posudok k uvedeným parcelám bol vypracovaný znalcom Ing. Bohuslavom Babkom. Bolo prijaté Uznesenie č. 

4/2020. 

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod predaja majetku obce pre p. Petra Mojžiša, parcela č. 483/1  a 483/3. 

Znalecký posudok k uvedeným parcelám bol vypracovaný znalcom Ing. Bohuslavom Babkom. Bolo prijaté Uzne-

senie č. 5/2020. 

6. Starosta obce informoval prítomných poslancov O.Z. o prehĺbení priekopy od autobusovej otočky po koniec ro-

dinných domov obce, kde bol prizvaný riaditeľ  Slovenskej správy ciest p. Omasta. Prisľúbil, že v mesiaci máj bude 

prevedené prehĺbenie priekopy. 

7. Pán starosta navrhol brigádu v obci, ktorá sa uskutoční po pristavení veľkoobjemového kontajnera OZO a.s. na 

jarné upratovanie. Poslanci O.Z. sa dohodli na zasadnutí, že budú roznášať platobné výmery miestnych daní pre 

občanov Liptovské Beharovce do každej domácnosti. Starosta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Overovatelia : Ľubomír Šedivý                                                           Jozef Malý 



                       Anna Malá                                                                   Starosta obce 

Zapisovateľ : Pruknerová Anna 

       

  

 


