Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 21. 9. 2015
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Poslanci: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná,
Marek Zachar, Stanislav Žiška
Ing. Ján Kamenský, Peter Šeďo
Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór
Júlia Illéšová, zapisovateľka

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2015
5. Informácia o realizácii projektov
6. Rôzne
7. Interpelácie
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Anna
Papajová. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Orieška, Marek Zachar
Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Belobrad, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná
Zapisovateľka: Júlia Illéšová

Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- program rokovania OZ, návrhovú komisiu, overovateľov
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2015
5. Informácia o realizácii projektov
6. Rôzne
7. Interpelácie
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Uznesenie č. 35/2015 – trvá
SBH s.r.o. priebežne vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov
zistených na základe kontroly kontrolóra obce.
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení

Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4 Správa o hospodárení obce za I. polrok 2015
Starostka obce informovala prítomných s obsahom Správy o hospodárení
obce za I. polrok 2015. Správa bola prítomnými prijatá bez pripomienok.
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu o hospodárení obce za I. polrok 2015
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 Informácia o realizácii projektov
- projekt ochrany ovzdušia v celkovej sume 22.000,- € je už zrealizovaný,
spoluúčasť obce je 5% zaslaná bola žiadosť o preplatenie zvyšnej sumy
- rekonštrukcia podkrovia v materskej škole
v rámci II. kola výzvy ministerstva školstva bolo možné požiadať o finančný
príspevok na rozšírenie priestorov materskej školy za podmienky, že budú
vytvorené 2 pracovné miesta na pozíciu učiteľky na dobu 5 rokov. Náklady
súvisiace s vytvorením pracovných miest by boli vyššie ako náklady potrebné
na rekonštrukciu, preto sa obec do výzvy nezapojila a celá suma bude
uhradená z vlastných prostriedkov. Terajší počet zamestnancov zatiaľ
postačuje na počet detí, ktoré MŠ navštevujú. Rekonštrukciou vzniknú nové

priestory na dennú činnosť aj spánok detí. Stavbu bude skolaudovaná
a následne odovzdaná na užívanie.
- rekonštrukcia chodníka pred bytovými domami 254 – 255
zrealizovaných je asi polovica prác, dodávateľ práce ukončí skôr ako je
plánované v zmluve o dielo (60 dní odo dňa odovzdania stavby)
- obec sa zapojila do výzvy na vybudovanie kamerového systému, výsledky
budú vyhlásené do konca septembra 2015
- plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý spracováva MAS Horný
Liptov spoločne s komisiami vytvorenými na jednotlivých obciach, sa už
kompletizuje do finálnej verzie, práce postupujú v súlade s časovým plánom
Aj v budúcnosti bude obec sledovať ďalšie výzvy a do vhodných a určených
pre obce sa zapájať, obec sa zapája a bude sa zapájať i do projektov
vyhlásených výzvami cez iné subjekty (napr. POD, VÚC a pod.)
V roku 2016 bude 730. výročie založenia obce, v rámci roku je plánovaná
príprava dňa pripomínajúceho udelenie trhových práv pre obec.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o realizácii projektov
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6 Rôzne
Konateľ SBH, s.r.o. Liptovský Peter informoval prítomných o výške ceny za
teplo pre rok 2016, ktorá bola stanovená podľa vzorca určeného Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví, cena zostáva rovnaká ako v roku 2015.
Navrhnuté bolo zvýšenie poplatku za výkon správy, nakoľko terajšia výška
poplatku nepokrýva náklady a poplatok nebol dlhodobo upravovaný.
Zároveň boli navrhnuté poplatky nad rámec poplatkov zahrnutých v zmluve
o výkone správy, ktoré súvisia s vymáhaním nedoplatkov za služby spojené
s užívaním bytu, za vybavovanie rôznych povolení, dokumentov, potvrdení
a pod., ktoré nesúvisia s hlavnou činnosťou SBH s.r.o..
Obec obdržala v zmysle zákona 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov od Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš protest
prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd. Po oboznámení sa s obsahom protestu bolo prijaté
nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhovuje
v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov protestu prokurátora voči VZN č. 2/2015 o dočasnom obmedzení
alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
ruší
VZN č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd

ukladá
prijať nové VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na najbližšom zasadnutí OZ
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

P. Ján Hyben požiadal o odkúpenie časti pozemku č. KN-C 785 (KNE 2006/1)
vo výmere 16 m2 za účelom vyspádovania prístupu k jeho pozemku, nakoľko
v čase intenzívnych dažďov a topenia snehu voda z tejto časti neodteká
a dostáva sa pod základy jeho rodinného domu, čím nehnuteľnosť
poškodzuje. Nakoľko je obec pri predaji pozemku povinná postupovať
v zmysle zákona o majetku obcí obecné zastupiteľstvo súhlasilo odpredať
túto časť pozemku podľa §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
schvaľuje odpredaj časti pozemku č. KN-C 785 (KNE 2006/1) o výmere
cca 16 m2 (výmera bude presne určená po zakreslení geometrickým plánom)
v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
zamýšľaná časť pozemku leží bezprostredne pri rodinnom dome č. 93. Popred
rodinný dom vedie miestna komunikácia, ktorá je svojou polohou
a výškovým osadením nad úrovňou príjazdu do garáže rodinného domu
a chodníka okolo rodinného domu č. 93, čo spôsobuje pri intenzívnych
dažďoch, resp. pri topení snehu zatekanie vody pod základy domu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa poslanci OZ uzniesli na odpredaji časti
pozemku podľa spôsobu vyššie uvedeného.
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Starostka predložila k schváleniu zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
10/2015
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
- zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2015
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Zástupcovia vzniknutého divadelného krúžku „Divadlo FACTOR Liptovský
Peter“ požiadali o poskytnutie priestorov sály resp. zasadačky kultúrneho
domu, na nacvičovanie divadelného predstavenia, ktorým sa plánujú
zúčastniť prehliadok a súťaží a chcú takto reprezentovať obec Liptovský
Peter.
Poslanci obecného zastupiteľstva vydali súhlasné stanovisko.
V sobotu 19. 9. 2015 sa v lokalite obce uskutočnili jesennobranné preteky
mladých hasičov v kategórii 8-15 rokov. Obec Liptovský Peter síce
zástupcov v tejto kategórii nemá, ale veľmi aktívne sa do organizovania
súťaže zapojili členovia DHZ obce, za čo im patrí poďakovanie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu rodinných domov č. 141, 142,
evidovaných na liste vlastníctva 1593, ktoré sú vo vlastníctve p. Jána
Gondoľa a p. Emílie Gondoľovej v cene 22.000,- €.

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
- kúpu rodinných domov č. 141, 142 s priľahlými pozemkami parc. č. KNC
271 o výmere 72 m2, KNC 272 o výmere 108 m2, KNC 273 o výmere 115 m2,
KNC 278 o výmere 74 m a KNC 279 o výmere 52 m2 zapísaných na liste
vlastníctva 1593 v 1/1-ine a parc. č. 274 o výmere 140 m2 zapísanej na liste
vlastníctva 1380 v 2/3-inách od Jána Gondoľa, PhD., bytom Bratislava
Ružinov, Mraziarenska 15767/15 a Mgr. Emílie Gondoľovej, bytom Liptovský
Peter č. 256
- na kúpu uvedených nehnuteľností sa použije rezervný fond vo výške
22.000,- €
Hlasovanie:

za:
7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 7 Interpelácie
Ing. Matej Čukan
- upozornil na potrebu vypovedania nájomnej zmluvy priestorov požiarnej
zbrojnice, ktoré využíva Urbárske pozemkové spoločenstvo Svätojánskej
doliny Liptovský Peter, nakoľko priestor bude potrebný na uloženie
protipovodňového vozíka, ktorý bol pridelený nášmu hasičskému zboru
Miroslav Krčula
- upozornil na nesvietiace lampy verejného osvetlenia

- informoval sa, či sa riešilo umiestnenie zvodidiel oproti garážam pri budove
č. 5
- pri výjazde na cestu od bytového domu č. 11 je potrebne obrezať stromy pre
lepšiu viditeľnosť
- správu ciest je potrebné písomne upozorniť na prepadanie cesty II/537
Ľubica Uličná
- pozvala všetkých prítomných na spomienkové popoludnie, ktoré sa bude
konať 10. 10. 2015 a bude
venované pripomenutiu života dvoch
významných lekárok, ktoré sa narodili v obci Liptovský Peter doktorke
Márii Bellovej a prof. Irene Jakubcovej-Dérerovej.

Marek Zachar
- informoval sa, ako postupuje príprava pozemkov na výstavbu garáží
v lokalite za bytovými domami č. 254, 255 – v blízkej dobe sa môže
realizovať I. etapa, projektant spracováva podklady, do konca októbra by sa
mala dohodnúť forma realizácie. V prvom kole sa môže vybudovať cca 20
garáží, z čoho 2 budú využívané pre potreby obce, záujemcov je väčší počet.
Obec plánuje zvolať záujemcov na spoločné stretnutie, kde budú predstavené
podmienky výstavy garáží.
Stanislav Žiška
- informoval sa o možnosti vybavenia detského ihriska do záhrady ku
objektu materskej školy – investícia bude zapracovaná do rozpočtu obce na
rok 2016
- ku bytovým domom č. 3, 4 by bolo vhodné umiestniť ďalší 1100 l kontajner
Ľubomír Orieška
- pri bytovom dome č. 257 je potrebné opíliť stromy a spíliť živý plot do
nižšej výšky
- na niektorých lavičkách na verejných priestranstvách je nutné vymeniť
dosky
K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.

K bodu č. 9 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.30 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

