OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, OBECNÝ ÚRAD, UL. Š.GARAJA 398/16
059 40 LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
ZÁPISNICA
Lipt. Teplička, dňa
22.4.2022
Napísaná v priebehu XXIX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
22.4.2022 v miestnosti zasadačka obecného úradu v Liptovskej Tepličke.
Prítomní:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:

viď prezenčná listina

Ospravedlnení poslanci: Ing. Július Ďurica, Peter Géci
Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že
všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje,
že z celkového počtu 9 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov, teda
zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení uznášania schopné.
Overovateľov zápisnice menuje

l. Mgr. Jana Smolárová

2. Anna Štrbková

Program:
Organizačné záležitosti
Interpelácia poslancov
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
Štatút obecnej knižnice – aktualizácia
Schválenie vecného bremena v prospech spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice
6. Rôzne:
- Predaj a zámena pozemkov
1.
2.
3.
4.
5.

k bodu l – starosta obce privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Jana Smolárová a Anna Štrbková.
Za zapisovateľku Monika Fendeková.
Za návrhovú komisiu zvolení poslanci: Peter Nahalka, Ľuboslav Koreň
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 3 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július
Ďurica, Ing. Marián Slivoš, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
Starosta predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne
schválený.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 3 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július
Ďurica, Ing. Marián Slivoš, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
Starosta obce predniesol návrh na doplnenie bodu programu o bod č. 7 Správu o vykonaných
kontrolách a plnení uznesení Obecného zastupiteľstva Liptovská Teplička
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 3 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július
Ďurica, Ing. Marián Slivoš, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
Návrh bol schválený.
k bodu 2 – Interpelácia poslancov:
Peter Nahalka
1.
Kedy plánujeme začať so stavbami: Komunitné centrum, Multifunkčná hala,
prístupová cesta k učiteľskej bytovke, a ako sme sa posunuli v príprave IBV Koliesko?
Odpoveď prednosta:
a/ Komunitné centrum:
Dňa 17.02.2022 podala Obec Liptovská Teplička na MV SR žiadosť o zmenu č. 2 ktorá sa
týka zmeny technického zhotovenia stavby, konkrétne na stavebnom objekte ÚK a Areálová
kanalizácia/vodovod.
V pôvodnej projektovej dokumentácií pre výstavbu Komunitného centra bola navrhnutá
Čistiareň odpadových vôd. V novo navrhovanom stave je však navrhnuté napojenie na
kanalizačnú sieť a následne na ČOV, ktorá už v obci je vybudovaná. Teda v zmysle zákona
pokiaľ je možné sa napojiť na existujúcu verejnú kanalizáciu je potrebné to takto aj vykonať.
Príslušný úrad by vybudovanie ČOV len pre Komunitné centrum nepovolil.
Napojenie Komunitného centra na vodný zdroj v pôvodnej projektovej dokumentácií bolo
riešené prostredníctvom napojenia na studňu, ktorá bude riešená projektom. Medzičasom,
konkrétne v roku 2021 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá je prevádzkovateľom
vodovodnej siete vykonala rekonštrukciu časti vodovodnej siete, ktorá sa nachádza v blízkosti
pozemkov pod KC a teda je možné, aby sa KC na túto zrekonštruovanú vodovodnú sieť
napojilo. Z technologického a finančného hľadiska je dané riešenie pre obec výhodnejšie.
Novovybudované Komunitné centrum malo v pôvodnej dokumentácií riešené vykurovanie
prostredníctvom peletkovej pece. V novo navrhnutej projektovej dokumentácií je navrhnuté
plynové kúrenie pre KC. Slovenský plynárenský podnik, a.s. po rokovaniach s obcou
súhlasilo s rozšírením distribučnej siete až ku plánovanému KC. Na základe daných
skutočností je pre Obec hospodárnejšie a výhodnejšie zrealizovať plynové kúrenie ako
pôvodne kúrenie prostredníctvom peletkovej pece.

V prípade, že bude uvedená žiadosť o zmenu schválená bude môcť Obec pokračovať
v realizácii projektu, kde ukončenie projektu je možné max. do 31.12.2023. Ukončenie
projektu neznamená samotnú výstavbu, ale ukončenie kolaudačným rozhodnutím
a schválením prevádzky KC príslušnými orgánmi.
b/ Multifunkčná hala:
Po ukončení VO bola požiadaná spoločnosť MS Therm Košice, ktorá vyhrala VO o podpis
zmluvy na vykonanie diela – výstavbu multifunkčnej haly. Dňa 6.12.2021 bol obci doručený
z uvedenej spoločnosti list v ktorom bolo obci oznámené:
Obchodná spoločnosť MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 44294425 bola ako
úspešný uchádzač vyzvaná obcou na podpis zmluvy, predmetom ktorej sú stavebné práce na
diele „Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke. Z dôvodu úmrtia konateľa spoločnosti Ing.
Miloša Špirka dňa 24. 11. 2021 bolo oznámené, že spoločnosť' nemôže pristúpiť k podpisu
zmluvy, nakoľko nebol doposiaľ vymenovaný nový štatutárny orgán spoločnosti a zároveň
osobu konateľa Ing. Miloša Špirka nie je možné ani nahradiť pri realizácii tejto zákazky inou
osobou.
Na základe uvedeného bolo opätovne vyhodnotené VO a bol písomne vyzvaný druhý v poradí
na podpis zmluvy o dielo. Následne komunikoval druhý v poradí s obcou a projektantom
s otázkami týkajúcimi sa technických podmienok zhotovenia diela a dňa 19.04.2022 zástupca
spoločnosti telefonicky oznámil, že nie sú schopný dielo postaviť za vysúťaženú sumu a za
stanovených technických požiadaviek. Písomné stanovisko doposiaľ obci nebolo doručené.
Po jeho doručení bude stanovený ďalší postup.
c/ Prístupová cesta k učiteľskej bytovke:
Na základe petície občanov za okamžité riešenie havarijného stavu prístupovej cesty k 7bytovej jednotke v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička vytvorila komisiu na
posúdenie petície občanov v ktorej žiadajú okamžité riešenie havarijného stavu prístupovej
cesty k 7-bytovej jednotke č. 535 v Liptovskej Tepličke. Komisia sa zaoberala predmetnou
petíciou, kde konštatovala, že miestnu komunikáciu tvorí panelová cesta bez priľahlých
chodníkov. Na ceste sa nachádzajú viditeľné poškodenia a výmole. Na niektorých častiach
panelov je viditeľné poškodenie až na kovovú výstuhu. Pri ceste sa v tesnej blízkosti
nachádza vodovodná šachta uzatvorená poklopom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke na svojom zasadnutí dňa 28.01.2022 uznesením
č. 9/2022 schválilo prevod nehnuteľného majetku tak, aby sa zabezpečilo majetkoprávne
vysporiadanie uvedenej komunikácie. Po tomto vysporiadaní obec plánuje vyhotoviť
projektovú dokumentáciu na realizáciu rekonštrukcie predmetnej cesty. Vzhľadom na
skutočnosť, že pod uvedenou cestou sa pravdepodobne nachádza vodovodná prípojka, resp.
šachta, ktorá je však v súkromnom vlastníctve, je potrebné zabezpečiť je prekládku. Majitelia
uvedenej šachty budú obcou vyzvaní na jej premiestnenie tak, aby nezasahovala do samotnej
cesty. Tým sa zabráni prípadným škodám pri budúcich opravách či už cesty, alebo šachty. Po
spracovaní projektovej dokumentácie bude projekt predmetom schvaľovania na obecnom
zastupiteľstve z dôvodu, že rekonštrukcia predmetnej cesty nie je zahrnutá do rozpočtu obce
na rok 2022. Najzávažnejšie poškodenia cesty budú odstránené tak, aby bola cesta zjazdná.
d/ IBV Koliesko:
výkup pozemkov na cestu IBV Koliesko: Z 23 pozemkov doposiaľ nie sú vysporiadané štyri
pozemky:
1. Maňasová Ingrid
2. Slavomír Kopáč

par. č. 400
par. č. 2779/24

3. Janíková Valéria
par. č. 2779/40
4. Anna Glejdurová
par. č. 2779/47
Ján Černohorský s manželkou
par. č 2779/44 - 4.4.2022 bol podaný Návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v Poprade. Mgr. Slavomír Kopáč – je
predmetom dnešného OcZ.
Ľuboslav Koreň
1.
Na Kufajke kde bolo smetisko, ktoré sa odstraňovalo, sa znovu hromadí odpad, je to
nejako zabezpečené napr. kamerový systém alebo niečo iné. Ide sa s tým niečo robiť?
Odpoveď starosta:
Kamerový systém tam nie je, je tam fotopasca, kde časť je zachytená, máme o tom
informácie, pravidelne toto miesto kontrolujú členovia MOPS, s tým, že už je tam aj niekto
zachytený a fotky, ktoré tam sú sa budú riešiť. LPS Liptovská Teplička ako vlastník pozemku
bolo už viackrát upozornené, aby tento problém riešili. Z ich strany obec nemá odpoveď, či
majú snahu riešiť to alebo niečo s tým robiť. Zatiaľ máme chytenú jednu osobu, lebo predtým
čo bolo zachytené nebolo možné identifikovať, tá fotopasca vzhľadom aj na počasie, ktoré
bolo tak batérie nešli, potom išli tak sme museli nejakým spôsobom baterky častejšie meniť,
takže už nejakú osobu tam máme.
2.
Dole pod tým hlavná cesta - krajnica okolo zvodidiel sa prepadáva. Ide sa to nejako
zabezpečiť?
Odpoveď starosta:
V týchto miestach sa hlavná cesta už minulý rok opravovala, lebo sa prepadávala. Bude sa
prepadávať stále kým sa neurobí celá komplet rekonštrukcia, ktorá je naplánovaná. Minulého
roku tam dávali asfalt. Cesta sa prepadávala už predtým a bola aj zlomená, a teraz sa znova
prelomila, lebo tam to podložie je narušené, čiže tam bude musieť prebehnúť rekonštrukcia
celej cesty aj s podložím. VUC bude od Lipt. Tepličky rekonštruovať túto cestu.
3. V akom stave je výrez stromov okolo ciest?
Odpoveď starosta:
Rok a pol si Okresný úrad prehadzoval kompetencie z lesného úradu na odbor životného
prostredia. Životné prostredie po roku a pol vydalo stanovisko, že môžeme, alebo teda, že
cestári môžu vyrezávať v spolupráci s vlastníkmi pozemkov čiže Urbár Vikartovce, Urbár
Šuňava, Štátne lesy a časť LPS Liptovská Teplička. Keď prebehli všetky potrebné rokovania
a termám realizácie bol do 28.02. tak zistili, že nemôžu rezať tam kde je lesný fond, čiže preto
sú len vyrezané stromy, ktoré súviseli s pôdnym fondom, čiže aj štátne lesy vyrezali len to
kde majú lúky a pasienky tak isto urbár Šuňava a časť aj Liptovská Teplička. Čo sa týka
Vikartoviec a štátnych lesov čakáme na vyjadrenie, ktoré malo prísť do dvoch týždňov, a už
je apríl a ešte sme nedostali žiadnu informáciu o tom. Čiže aj keď to bude schválené realizácia
prebehne počas obdobia vegetačného pokoja.
4.
K IBV by som chcel vedieť, či sa neuvažuje už nad realizáciou projektovej
dokumentácie ohľadom inžinierskych sieti aby sme sa trošku posunuli nie len čo sa týka
výkupu pozemkov, ale aj vypracovanie projektovej dokumentácie.
Odpoveď starosta:
V podstate tým, že máme limitované finančné prostriedky je myšlienka, len máme priority,
ktoré nám treba platiť tento rok a bude to náročné z pohľadu finančných možností, čiže toto
budeme riešiť ďalej keď to už bude aktuálne.
5. Uvažuje sa nad výstavbou bytoviek či už nájomných bytov alebo aj sociálnych, už je
vytypovaná nejaká lokalita?
Odpoveď starosta:
V územnom pláne máme vytypovanú lokolitu IBV pri školskej bytovke, vedľa kde bude
stavať pán Bulavu. Pri predbežnom rokovaní s pani Bulavovou sme hovorili o týchto
možnostiach, budú otvorení týmto rokovaniam, čiže keď to bude aktuálne budeme to riešiť.

k bodu 3
OcZ schválilo
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 /viď príloha/
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 3 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július
Ďurica, Ing. Marián Slivoš, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
k bodu 4
OcZ schválilo
Štatút obecnej knižnice
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 3 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július
Ďurica, Ing. Marián Slivoš, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
Na OcZ sa dostavil o 16.26 hod. Ing. Marián Slivoš.
k bodu 5
OcZ
a/ prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena na majetok vo vlastníctve obce Liptovská Teplička, a to
na pozemkoch:
- parc. registra KN-E 8657/1, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 733
m²,
- parc. registra KN-E 11252/201, druh pozemku, trvalý trávny porast o výmere 1982 m²,
- parc. registra KN-E 8658/1, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m²,
zapísané na LV č. 1.
b/ schválilo
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce Liptovská Teplička,
zapísaných na LV č. 1, nachádzajúcich sa v k.ú. Liptovská Teplička, v spoluvlastníckom
podiele 1/1, a to na pozemkoch:
- parc. registra KN-E 8657/1, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 733
m²,
- parc. registra KN-E 11252/201, druh pozemku, trvalý trávny porast o výmere 1982 m²,
- parc. registra KN-E 8658/1, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m²,
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:
36599361, DIČ: 2022082997, ako oprávneného z vecného bremena, ktorého obsahom je
povinnosť povinného strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na uvedených
pozemkoch, v zmysle geometrického plánu vyhotoveného spol. Geodeting s.r.o. Košice, č.
307/2021 zo dňa 15.12.2021, úradne overeného dňa 21.01.2022 pod číslom G1 – 1317/2021,
bezodplatne, na dobu neurčitú.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, Ing. Marián Slivoš
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július Ďurica, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
k bodu 6
OcZ schválilo
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení prevod nehnuteľností majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu je zámena nasledovného prebytočného majetku:

-

- parcela pozemku registra KN-E č. 5755 o výmere 27 m², druh pozemku – orná pôda,
- parcela pozemku registra KN-E č. 5750 o výmere 7 m², druh pozemku – orná pôda,
vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúce sa v k.
ú. Liptovská Teplička, ktoré sú zapísané na LV č. 1 za pozemok v bezpodielovom
spoluvlastníctve Mgr. Slavomíra Kopáča, rod. Kopáča, nar...., r.č.: ...a Mgr. Renáty
Kopáčovej, rod. Kokyovej, nar. .., r.č.:...., obidvaja občania Slovenskej republiky, bytom
Koliesko 700/17, 059 40 Liptovská Teplička, ktorý je zapísaný na LV č. 2060 ako:
- parcela pozemku registra KN–C č. 2779/23 o výmere 56 m², druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie, s tým, že obec doplatí rozdiel výmery 22 m² vo výške 33 €, pri cene
1,50 €/m².
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že výmenou pozemkov sa zaistí
majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií v obci Liptovská Teplička.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
NEPRÍTOMNÍ: 2 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Anna
Štrbková, Ing. Marián Slivoš
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Peter Nahalka
NEPRÍTOMNÍ: Peter Géci, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0
OcZ sa zaoberalo
zámerom prevodu nehnuteľného majetku predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Predmetom prevodu je predaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku,
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1,
nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísaná na LV č. 1, ako :
 časť parcely pozemku registra KN-C č. 2676/1 o výmere cca. 72 m², z celkovej výmery
pozemku 1355 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore, ktorý vznikne odčlenením na základe
vypracovaného geometrického plánu, v prospech Bernardíny Dratvovej, trvalo bytom
Liptovská Teplička 604, 059 40 Liptovská Teplička, občianka slovenskej republiky.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 0
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 2
NEPRÍTOMNÍ: 2 NEHLASOVAL: 0
ZA: 0 PROTI: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Ľuboslav Koreň, Peter Nahalka, Anna
Štrbková
ZDRŽAL SA: Ing. Marián Slivoš, Mgr. Jana Smolárová
NEPRÍTOMNÍ:
Ing. Július Ďurica, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
Zámer prevodu majetku nebol schválený.
OcZ schválilo
zámer prevodu nehnuteľného majetku zámenou podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu je zámena nasledovného prebytočného majetku:
- parcela pozemku registra KN-C č. 579 o výmere 354 m², druh pozemku – orná pôda,
v spoluvlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/2, nachádzajúca sa
v k. ú. Liptovská Teplička, ktorá je zapísaná na LV č. 2569,
ktorá sa zamení za časť pozemkov v celkovej výmere cca. 177m², ktoré vzniknú
odčlenením na základe vypracovaného geometrického plánu z pozemkov:
parcela pozemku registra KN-C č. 580/3 o výmere 381 m², druh pozemku – orná pôda,
parcela pozemku registra KN-C č. 580/1 o výmere 1048 m², druh pozemku – orná pôda,
parcela pozemku registra KN-C č. 581 o výmere 343 m², druh pozemku – orná pôda a
parcela pozemku registra KN-C č. 582 o výmere 470 m², druh pozemku – orná pôda,
vo vlastníctve Ing. Petra Mezovského, bytom Rybany 460, 956 36 Rybany, ktoré sú
zapísané na LV č. 174, s tým, že za prípadný rozdiel vo výmere doplatí zamieňajúca strana.

Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, Ing. Marián Slivoš
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július Ďurica, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
OcZ schválilo
zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Predmetom prevodu je predaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku,
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1,
nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísaná na LV č. 1 ako:
 parcela pozemku registra KN-C č. 553/2 o výmere 340 m², druh pozemku – orná
pôda, vedená na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v prospech
Jozefa Pitoňáka a Kataríny Pitoňákovej, obaja trvalo bytom Uhlárova 271/3, 059
40 Liptovská Teplička, občania slovenskej republiky.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Ľuboslav Koreň, Peter
Nahalka, Anna Štrbková, Ing. Marián Slivoš
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július Ďurica, Peter Géci,
NEHLASOVAL: 0
K bodu 7
OcZ zobralo na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách a plnení uznesení Obecného zastupiteľstva Liptovská
Teplička
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
NEPRÍTOMNÍ: 2 NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing. Juraj Kondula, Pavel Marušin, Mgr. Jana Smolárová, Peter Nahalka, Anna
Štrbková, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Ľuboslav Koreň, Ing. Marián Slivoš
NEPRÍTOMNÍ: Ing. Július Ďurica, Peter Géci
NEHLASOVAL: 0
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16:58 hod.

........................................
JUDr. Ľubomír Ferjančík
prednosta OcÚ

.......................................
Monika Fendeková
zapisovateľ

.................................
Mgr. Slavomír Kopáč
starosta obce

