
 
                                                         Zápisnica 

zo 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Liptovské Beharovce 

                                               konaného dňa  27.03.2020 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. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

5. Uznesenie zámeru previesť majetok obce. 

6. Uznesenie zámeru zámeny majetku obce. 

7. Rôzne a diskusia. 

8. Záver. 

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

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

Zapisovateľ :                     Anna Pruknerová   

Overovatelia zápisnice : Malá Anna, Ľubomír Šedivý. 

           
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu  previesť majetok obce.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Unesenie č.1 – odmenu účtovníčke 

 

5. Obecné zastupiteľstvo Liptovské Beharovce schválilo a prijalo návrh na Uznesenie č. 2 na zámer 

previesť majetok obce . Prikladá sa príloha. 

6. Obecné zastupiteľstvo Liptovské Beharovce schválilo a prijalo návrh na Uznesenie č. 3 na zámer 

zámeny nehnuteľného majetku. Prikladá sa príloha. 

7. V diskusii p. starosta oboznámil prítomných o poskytnutí ochranných rúšok pre obyvateľov obce. Tieto 

boli objednané a taktiež rozdané všetkým občanom. 

Platenie miestnych daní a platobné výmery budú sa odosielať poštou. Pre občanov obce budú 

doručené osobne . Poslanci obecného zastupiteľstva  prejednali a  navrhlii  Slovenskej správe ciest 

o prehĺbení priekopy, ktorá vedie popri štátnej ceste a výstavbe rodinných domov. Nakoľko pri 

prívalových dažďoch sa voda vylieva na cestu a zaplavuje súkromné pozemky. Poslanci obecného 

zastupiteľstva navrhli stavebníkom RD, aby namiesto rúrou v priekope si zabezpečili vstup zo štátnej 

cesty k RD  betónovými válovcami.    Po diskusii pán starosta  poďakoval poslancov za účasť.     

 

 Overovatelia : Ľubomír Šedivý 

                         Anna Malá                                                                  Jozef Malý 

                                                                                                             Starosta obce 

Zapisovateľ : Pruknerová Anna 



 


