Zápisnica zo 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna,
konaného dňa 16. decembra 2017
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie Rozpočtu na r. 2018
4. Predaj ob. pozemkov
5. Záver
1.
2.
3.
4.

Starosta obce privítal prítomných poslancov a otvoril zasadnutie.
Ako overovatelia boli určení ..Dominik Trovec... a ...Dušan Šimanský....
Starosta obce predložil prítomným poslancom Rozpočet obce na rok 2018.
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Komposesorátu PS o kúpu obecných
pozemkov par. č. KN C 844 – ostatné plochy o výmere 2036 m2 a KN C 847 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2. Ide o pozemky priľahlé k budove
Komposesorátu PS. Poslanci ob. zastupiteľstva schválili žiadosť Komposesorátu PS
o kúpu uvedených pozemkov, vzhľadom na to, že ide o pozemky, ktoré sú priľahlé
budove Komposesorátu a táto ich dlhodobo užíva a príkladne sa o ne stará dlhodobo.
Odsúhlasená kúpna cena je 2,96,-€/ m2.
5. Prítomní poslanci schválili Uznesenia č. 01-05122017 a 2-05122017 jednomyseľne.
Ivan Bella
starosta obce

Uznesenie
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LIPTOVSKÁ ANNA

Číslo: 05/12/2017
Z riadneho 5. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna, ktoré sa konalo
dňa 16. 12. 2017 od 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu Obce Liptovská
Anna.
Obecné zastupiteľstvo:
I.
1-05122017
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna schvaľuje Rozpočet obce Liptovská Anna na

rok 2018
2-05122017
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna schvaľuje predaj nehnuteľnej veci v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
a podľa kúpnej zmluvy (ktorej text tvorí prílohu č. I), ktoré sú zapísané na LV č. 978 pre
katastrálne územie Liptovská Anna, v časti ,,B- vlastníci“ pod por. Č. 1 na predávajúceho
Obec Liptovská Anna, Liptovská Anna20 v celosti 1/1 a to:
- parcelné číslo 844– Ostatné plochy o výmere 2036 m2,
zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
vlastníctva č., 978 pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B
predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1.
- parcelné číslo 847– Zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,
zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
vlastníctva č., 978 pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B
predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1

katastrálny odbor na liste
– vlastníci “pod por. č. - 1. na

katastrálny odbor na liste
– vlastníci “pod por. č. - 1. na

Do vlastníctva kupujúcemu Komposesorát PS, IČO : 30231841, slovenská
právnická osoba, so sídlom Liptovská Anna 77, 032 23 za dohodnutú kúpnu cenu 2,96
€/m2 pozemku čo predstavuje za celý predmet kúpy sumu 6 142,-€.
V Liptovskej Anne dňa 16.12. 2017
Ivan Bella
starosta obce
Za uznesenia č. 1-05122017 a 2-05122017 hlasovali : Drahoslava Trnovcová, Dušan
Šimanský, Stanislava Dobáková, Anna Bellová, Dominik Trnovec jednomyseľne.
Overovatelia :
.Dušan Šimanský

.......................................

.Dominik Trnovec.

.......................................

