Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 14. 12. 2015
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Poslanci: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján Kamenský,
Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica
Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška
Ing. Matej Čukan
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. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Rozpočet obce na rok 2016 a výhľadový rozpočet na roky 2017 a
2018
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
7. Rôzne
8. Interpelácie
9. Návrh na uznesenie
10.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 8 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Miroslav Krčula, Peter Šeďo
Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná

Zapisovateľka: Júlia Illéšová
Uznesenie č. 56/2015
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:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, 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. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Rozpočet obce na rok 2016 a výhľadový rozpočet na roky 2017 a
2018
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
7. Rôzne
8. Interpelácie
9. Návrh na uznesenie
10.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. 57/2015
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:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:

za:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 Rozpočet obce na rok 2016 a výhľadový rozpočet na roky 2017
a 2018
Rozpočet obce na rok 2016 a výhľadový rozpočet na roky 2017-2018 bol
zákonným spôsobom zverejnený. Poslanci ani občania nepredložili žiadne
pripomienky. Rozpočet bol jednohlasne schválený.

Uznesenie č. 59/2015
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 a
§ 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy

I. berie na vedomie
- návrh rozpočtu na roky 2017– 2018
II. schvaľuje
a) návrh rozpočtu na rok 2016 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy
444774,- €
- výdavky
375008,- €
Kapitálový rozpočet
- príjmy
0,- €
- výdavky
117000,- €
Finančné operácie
- prímy
86234,- €
- výdavky
39000,- €
Rozpočet spolu
- príjmy
- výdavky

531008,- €
531008,- €

b) zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
c) splnomocňuje starostku obce povoľovať presun rozpočtových prostriedkov
a to v sume max. 1.500,- €
Hlasovanie:

za:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starostka predložila plán zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zasadnutia sa budú konať 25. 1., 21. 3., 23. 5., 27. 6., 12. 9., 14. 11., 12. 12.
2016.
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

za:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 7 Rôzne
Starostka predložila k prerokovaniu návrh ceny na odkúpenie parcely č. KNE 1160/3 o výmere 33 m2 a usporiadanie pozemkov podľa jednotlivých nižšie
uvedených parciel vo výmere 264 m2 v sume 10,- €/m2 . Navrhnutá cena bola
poslancami jednohlasne schválená.
Uznesenie č. 61/2015
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 pozemku v katastri obce Liptovský Peter, vedeného ako parc. č. KN-E
č. 1160/3 o výmere 33 m2 orná pôda zapísanú na LV č. 843
- cenu za odkúpenie pozemku – parcely KN-E č. 1160/3 vo výške 10,- €/m2
- dohodu o urovnaní vlastníctva, týkajúcu sa pozemku v obci Liptovský
Peter, vedeného ako parcela registra „E“ č. 1162/1, výmera 59 m2, orná pôda,
zapísanú na LV č. 1545, obec a katastrálne územie Liptovský Peter s tým, že

duplicitne zapísaným vlastníkom za uznanie vlastníckeho práva obec
Liptovský Peter vyplatí cenu 10,- €/m2, celková výmera na usporiadanie je
26 m2
- dohodu o urovnaní vlastníctva, týkajúcu sa pozemku v obci Liptovský
Peter, vedeného ako parcela registra „E“ č. 1162/3, výmera 87 m2, orná pôda,
zapísanú na LV č. 1713, obec a katastrálne územie Liptovský Peter s tým, že
duplicitne zapísaným vlastníkom za uznanie vlastníckeho práva obec
Liptovský Peter vyplatí cenu 10,- €/m2, celková výmera na usporiadanie je
33 m2
- dohodu o urovnaní vlastníctva, týkajúcu sa pozemku v obci Liptovský
Peter, vedeného ako parcela registra „E“ č. 1163/1, výmera 103 m2, orná pôda,
zapísanú na LV č. 1714, obec a katastrálne územie Liptovský Peter s tým, že
duplicitne zapísaným vlastníkom za uznanie vlastníckeho práva obec
Liptovský Peter vyplatí cenu 10,- €/m2, celková výmera na usporiadanie je
103 m2
- dohodu o urovnaní vlastníctva, týkajúcu sa pozemku v obci Liptovský
Peter, vedeného ako parcela registra „E“ č. 1163/4, výmera 87 m2, orná pôda,
zapísanú na LV č. 1714, obec a katastrálne územie Liptovský Peter s tým, že
duplicitne zapísaným vlastníkom za uznanie vlastníckeho práva obec
Liptovský Peter vyplatí cenu 10,- €/m2, celková výmera na usporiadanie je
87 m2
- dohodu o urovnaní vlastníctva, týkajúcu sa pozemku v obci Liptovský
Peter, vedeného ako parcela registra „E“ č. 1164/1, výmera 43 m2, orná pôda,
zapísanú na LV č. 1716, obec a katastrálne územie Liptovský Peter s tým, že
duplicitne zapísaným vlastníkom za uznanie vlastníckeho práva obec
Liptovský Peter vyplatí cenu 10,- €/m2, celková výmera na usporiadanie je
11 m2
- dohodu o urovnaní vlastníctva, týkajúcu sa pozemku v obci Liptovský
Peter, vedeného ako parcela registra „E“ č. 1164/3, výmera 18 m2, orná pôda,
zapísanú na LV č. 1716, obec a katastrálne územie Liptovský Peter s tým, že
duplicitne zapísaným vlastníkom za uznanie vlastníckeho práva obec
Liptovský Peter vyplatí cenu 10,- €/m2, celková výmera na usporiadanie je
4 m2

Hlasovanie:

za:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Starostka obce predložila v súvislosti so schváleným odpredajom časti
pozemku pre p. Hybena Jána s manž. Alenou, bytom Liptovský Peter č. 93
presné údaje - podľa geometrického plánu č. 45718946-44/2015 je
predmetom predaja parcela KN-C č. 785/2 o výmere 14 m2
Uznesenie č. 62/2015
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 pozemku č. KN-C 785/2 o výmere 14 m2 zameraného
geometrickým plánom č. 45718946-44/2015 zo dňa 14. 10. 2015 v zmysle
zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení podľa § 9a, ods. 8
písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa zreteľa Jánovi Hybenovi, rod.
Hybenovi a manželke Alene Hybenovej, rod. Petráškovej, obaja bytom
Liptovský Peter č. 93 v sume 5,- €/m2. Osobitný zreteľ 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:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján
Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter
Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Ing. Jaroslav Choma požiadal o odkúpenie pozemku susediaceho s rodinným
domom č. 133 - parcely KN-C č. 786 vo výmere 15 m2 do osobného
vlastníctva. Žiadosť bola zamietnutá.
Starostka informovala prítomných o akciách, ktoré sa uskutočnia v obci
v mesiaci december 2015:
20. 12. 2015 koncert country- rockovej skupiny
26. 12. 2015 obecná zabíjačka
27. 12. 2015 o 18.00 hod. repríza divadelného predstavenia „Obec roka“
K bodu č. 8 Interpelácie
Zo stany poslancov neboli vznesené žiadne interpelácie.
K bodu č. 9 Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
K bodu č. 10 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

