Zápisnica a uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa 15. 3. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Daniel Kandera
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Schválenie žiadosti o odovzdanie pozemku vo vlastníctve štátu pod stavbou vo
vlastníctve obce
4. Záver
Ad 1.: Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie.
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubeľa otvoril starosta obce Ing. Erik
Gemzický, PhD. a privítal prítomných poslancov. Následne dal starosta obce návrh na
schválenie zapisovateľky Mileny Škvarkovej, overovateľov zápisnice Bc. Peter Slavkovský
a Marian Matejovie.
Návrhová komisia: Mgr. Erika Miklášová, Ing. Zuzana Lúčanová a Ing. Andrej Kubík.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad 2.: Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. dal návrh na zmenu predloženého programu.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Program zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Schválenie protokolu o odovzdaní pozemku vo vlastníctve štátu pod stavbou vo
vlastníctve obce
4. Záver
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 3.: Schválenie žiadosti o odovzdanie pozemku vo vlastníctve štátu pod stavbou vo
vlastníctve obce
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. informoval prítomných poslancov o žiadosti, na
základe ktorej by bol pozemok pod stavbou vo vlastníctve obce (miestna komunikácia)
odovzdaný prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce.
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Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. žiadosť Obce Ľubeľa zaevidovanú pod číslom 48/2018 o odovzdanie pozemku pod
stavbou vo vlastníctve obce Ľubeľa, parcely C-KN číslo 1035/4, vytvorenej
geometrickým plánom číslo 45554048-10/2018, z vlastníctva štátu do vlastníctva Obce
Ľubeľa v zmysle § 2d zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. text prehlásenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu žiadosti číslo 48/2018 a ktoré je
podpísané prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva.
II. Poveruje:
1. starostu obce Ing. Erika Gemzického, PhD. zabezpečiť potrebnú administratívu a
súčinnosť vo vybavovaní procesu ohľadom odovzdania pozemku vo vlastníctve štátu
pod stavbou vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Záver:
Na záver starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Milena Škvarková
v Ľubeli dňa: 15.3.2018

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

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Bc. Peter Slavkovský

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

Marian Matejovie

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

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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Prehlásenie
Dolu podpísaní členovia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubeľa, IČO: 00 315 567, so
sídlom 032 14 Ľubeľa 346, týmto prehlasujeme, že parcela C-KN číslo 1035/4, vytvorená
geometrickým plánom číslo 45554048-10/2018 z pôvodnej E-KN parcely číslo 532/3,
zapísanej na LV číslo 768 kat. územie Kráľovská Ľubeľa, Obec Ľubeľa, okres Liptovský
Mikuláš, vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu, je súčasťou miestnej
obslužnej komunikácie – pokračovaním miestnej obslužnej komunikácie nachádzajúcej sa na
parcele C-KN číslo 618.
Celá jestvujúca cesta spolu s parcelou C-KN číslo 1035/4, je historicky chápaná ako
miestna komunikácia, bola vždy využívaná, udržiavaná a ponímaná ako miestna komunikácia
a slúžila na prístup k jestvujúcim rodinným domom. K uvedenému sa nenachádza žiadna
dokumentácia.
V záujme majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie obec pristúpila k zameraniu
predmetnej parcely v danom úseku cesty.
V Ľubeli dňa 15.03.2018
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