Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 23. 05. 2016
Prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Poslanci: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška

Neprítomní:
Ďalší prítomní: 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. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
5. Informácie o pripravovaných projektoch a stavebných akciách
v obci
6. Prerokovanie
žiadosti
o odkúpenie
obecného
pozemku
a hospodárskej budovy (kolkáreň + priľahlý pozemok)
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 9 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula
Návrhová komisia: Marek Zachar, Ing. Ján Kamenský, Ľubica Uličná

Zapisovateľka: Júlia Illéšová
Uznesenie č. 25/2016
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:
9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula,
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. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
5. Informácie o pripravovaných projektoch a stavebných akciách
v obci
6. Prerokovanie
žiadosti
o odkúpenie
obecného
pozemku
a hospodárskej budovy (kolkáreň + priľahlý pozemok)
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. SBH s.r.o. požiadalo o odklad

pre podanie daňového priznania do 30. 6. 2016. Pred týmto termínom budú
ukončené práce na opravách zistených kontrolných nedostatkov.
Uznesenie č. 26/2016
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 plnení uznesení
Hlasovanie:

za:
9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar,
Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Starostka oboznámila prítomných s obsahom Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Liptovský Peter, ktoré upravujú postavenie
a funkciu rozpočtu obce, rozpočtový proces obce, zodpovednosť za
rozpočtové hospodárenie obce a finančnú kontrolu.
Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Liptovský Peter
Hlasovanie:

za:
9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar,
Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Taktiež predložila vnútorný predpis o zásadách obce pre tvorbu a použitie
sociálneho fondu.
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Vnútorný predpis o zásadách obce Liptovský Peter pre tvorbu a použitie
sociálneho fondu
Hlasovanie:

za:
9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar,
Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 Informácie o pripravovaných projektoch a stavebných akciách v
obci
Starostka informovala prítomných o plánovaných akciách:
1. od hlavnej cesty až po rodinný dom č. 228(Garaj Jozef) je plánovaná
rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá bude realizovaná v dvoch
etapách, prvá bude od hlavnej cesty, popri rodinnom dome č. 200 (Murtin
Ján) pokračovať na sídlisko ku rodinnému domu 258 (Vyšná Libuša) a druhá
od zákruty po rodinný dom č. 228. V 1. etape je potrebné sfrézovať vrchnú
časť vozovky, vyspádovať vozovku, nakoľko na zákrute sa hromadí dažďová
voda a vytvára sa mláka. V 2. etape budú vybudované obrubníky,
vybudovaný chodník, vybraté podložie a položený nový asfalt. Majitelia
rodinných domov, ktorí nie sú ešte pripojení na kanalizáciu, budú
upozornení na povinnosť pripojenia nakoľko po rekonštrukcii MK nebude
možné do cesty zasiahnuť. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. bude
upozornená na plánovanú rekonštrukciu z dôvodu posúdenia stavu
vodovodu.
2. na jeseň 2016, po ukončení územného a stavebného konania bude
prebiehať výstavba garáží s prístupovou komunikáciou a elektrickou
prípojkou za bytovými domami 254-255 smerom ku MK na Jamník.

3. projekčne bude vypracované vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch,
ciest v lokalite okolo bytových domov 240 – 243. Zvolaný bude verejný
hovor a zohľadnené budú pripomienky občanov bývajúcich v bytových
domoch.
Rovnako je potrebné vypracovať návrh parkovacích plôch, prípadne
prístreškov pre autá a oddychových plôch okolo bytových domov 2 – 10,
ktoré budeme v budúcnosti realizovať.
4. pripravujú sa oslavy 730. výročia založenia obce, bude potrebné vymeniť
okná v sále kultúrneho domu a vyspraviť sokel budovy kultúrneho domu
5. na priestranstve pri garážach pri bytovom dome č. 6 bude rozšírené
verejné osvetlenie od garáží smerom k budovaným objektom garáží, ktoré
bude vlastniť Bc. Ján Nemsila. Osvetlením sa zabezpečí aj neosvetlená plocha
pri vstupe do obce nad ihriskom.
6. je potrebné doriešiť spomaľovanie premávky na miestnej komunikácii
vedúcej popri bytových domov č. 8, 7, 6 zabudovaním spomaľovacích
retardérov, prípadne iným vhodným spôsobom.
7. okraje vozovky cesty II/537 sa prepadávajú, je potrebné urgovať opravu.
K bodu č. 6
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
a hospodárskej budovy (kolkáreň + priľahlý pozemok)
Po vypracovaní znaleckého posudku a po prejednaní v OZ bude na
predmetné parcely a budovu vyhlásený zámer odpredaja v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
K bodu č. 7 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo schválilo menovanie p. Martina Kuboša, ktorý
absolvoval preškolenie, za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce.
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
menovanie p. Martina Kuboša za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru
obce Liptovský Peter

Hlasovanie:

za:
9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar,
Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

- 18. 6. 2016 sa uskutoční v Obci Kvačany športový deň, v rámci ktorého
odohrajú starostovia obcí Liptva futbalový zápas proti futbalovému družstvu
„Mufuza“
- v sobotu 11. júna 2016 sa uskutoční na ihrisku pri Belej športový deň pri
príležitosti „Medzinárodného dňa detí“
K bodu č. 8 Interpelácie
Ing. Milan Kelčík
- upozornil na potrebu pokosenia priestranstva okolo budovy bývalej
slobodárne
- pri výjazde od garáží na hlavnú cestu je obmedzený výhľad, je potrebné
obstrihať kríky
Stanislav Žiška
- upozornil na nutnosť pokosenia priestranstva okolo materskej školy
Ľubica Uličná
- informovala sa, ako je riešený problém zabezpečenia rozšírenia počtu
predajní potravín v obci
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 18.40 h.
Zapísala: Júlia Illéšová
Ing. Anna Papajová
starostka

