ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 20.augusta 2015
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 25.06.2015
4. Zosúladenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva č.45/2013 zo dňa 13.decembra 2013
5. Schválenie uznesení
6. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Ján Martinovič.
Starosta obce podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci Obecného zastupiteľstva
a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci schválili všetkými hlasmi
prítomných návrh programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený poslanec František Račko, za overovateľov poslanci Ing. Ján Janovčík
a Ing. Zoltán Strcuľa
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.06.2015. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Zosúladenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva č.45/2013 zo dňa 13.decembra 2013 podľa
Rozhodnutia č.2 k číslu vkladu: V 2660/2015 vydaného Katastrálnym odborom Okresného
úradu Liptovský Mikuláš s Kúpnou zmluvou zo dňa 16.12.2013 a Dodatkom č.1 k predmetnej
Kúpnej zmluve uzatvoreným dňa 13.05.2015
Na základe Rozhodnutia č.2 o prerušení konania vo veci vkladu Kúpnej zmluvy medzi účastníkmi
konania CREDO agency s.r.o., so sídlom Kyjevské námestie 14535/7, Banská Bystrica - predávajúcim
a Obcou Beňadiková – kupujúcim uzatvorenej dňa 16.12.2013 a Dodatku č.1 k predmetnej kúpnej
zmluve uzatvoreného 13.05.2015 vydaného Katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský
Mikuláš, zo dňa 31.07.2015, v ktorom Okresný úrad, Katastrálny odbor uložil povinnosť zosúladiť
uznesenie obecného zastupiteľstva s údajmi Kúpnej zmluvy (vrátane Dodatku č.1), starosta obce
navrhol poslancom obecného zastupiteľstva predmetné Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.45/2013
zo dňa 13.decembra 2015 zrušiť a prijať nové uznesenie v súlade s údajmi zmluvy (vrátane dodatku).
Obecné zastupiteľstvo svoje Uznesenie č. 45/2013 zo dňa 13.decembra 2013 zrušilo.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec.
Následne Obecné zastupiteľstvo prijalo nové uznesenie týkajúce sa predmetnej Kúpnej zmluvy
v znení: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúcim je Obec
Beňadiková a predávajúcim CREDO agency, s.r.o. Banská Bystrica, ktorej predmetom je predaj
pozemku parcely registra “C“ evidovaného na katastrálnej mape, parcelné číslo KN 213/92, o výmere
1829 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný v evidencii nehnuteľností na Okresnom úrade
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre okres Liptovský Mikuláš, obec Beňadiková, katastrálne
územie Beňadiková, na liste vlastníctva číslo 344, vrátane predaja spevnenej komunikácie

nachádzajúca sa na parc. č. KN-C 213/92 a vonkajšieho osvetlenia pozostávajúceho z 13 svietidiel
MODUS,
typ
NV150SPMMA,
ST
140/60,
rozvodov
pozostávajúcich
z káblov
CYK4Bx15mm2,uzemnenia tvoreného guľatinou FeZn 10mm uložených v zemi a elektromerového
rozvádzača RVO, osadeného na trafostanici, umiestnenej pri parc. č. KN-C 213/92, za dohodnutú
kúpnu cenu 100,- Eur.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec.
5. Schválenie unesení OZ
Poslanec František Račko predložil OZ návrhy Uznesení na schválenie. Poslanci schválili
všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
6. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 20.augusta 2015
Zapísal: František Račko

SIGNED

Overovatelia: Ing. Ján Janovčík
Ing. Zoltán Strcuľa

SIGNED

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

