Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 29. 05. 2017
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, Stanislav Žiška
Neprítomní:
Marek Zachar
Ďalší prítomní: 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. Informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v obci
- výstavba garáží
- rekonštrukcia miestnej komunikácie
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Návrh na uznesenie
8. 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: Peter Šeďo, Miroslav Krčula
Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský , Ing. Matej Čukan, Ľubica Uličná
Zapisovateľka: Júlia Illéšová

Uznesenie č. 16/2017
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. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, 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. Informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v obci
- výstavba garáží
- rekonštrukcia miestnej komunikácie
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Zmluva o spolupráci s Mestskou políciou Liptovský Hrádok, ktorá bola
schválená na predchádzajúcom zasadnutí uznesením č. 13/2017, nebude
uzatvorená, nakoľko nebola schválená poslancami mestského zastupiteľstva
mesta Liptovský Hrádok.
Bol vypracovaný návrh kúpnej zmluvy na odpredaj ubytovne s plynovou
kotolňou s.č. 5 spolu s pozemkami, ktorý bol schválený na predchádzajúcom
zasadnutí na základe výsledkov vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Zo
strany kupujúceho bola vznesená požiadavka na prijatie stanoviska obce,
ktoré zabezpečí možnosť prístupu na stavenisko a voľného prístupu

k nehnuteľnosti z južnej a západnej strany aj z hľadiska možnosti vytvorenia
parkovacích miest. Obec poskytne kupujúcemu súčinnosť za účelom
zabezpečenia prístupu k predávajúcej nehnuteľnosti a zabezpečenia parkovacej
plochy pri nehnuteľnosti tak, aby kupujúci mohol realizovať účel stavby –
výstavbu bytových jednotiek.

Uznesenie č. 17/2017
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:
8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav
Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4 Informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v obci
- rekonštrukcia miestnej komunikácie
Pripravuje sa rekonštrukcia miestnej komunikácie smerujúcej od hlavnej
cesty až po lokalitu „IBV na Hlinách“ . Už prebehlo výberové konanie, ktoré
bolo vyhlásení vo vestníku verejného obstarávania. Spoločnosti EUROVIA
SK Košice, ktorá vyhrala, bola zaslaná výzva na podpísanie zmluvy o dielo.
Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Peter Krivoš. Do 10 dní od podpísania
zmluvy bude odovzdané stavenisko a začatá stavba. Rekonštrukcia
komunikácie by mala byť ukončená v mesiaci august 2017.
- výstavba radových garáží
Jedná sa o lokalitu za bytovými domami 254 – 255. Stavebné povolenie je
vydané na výstavbu 16 radových garáží, z ktorých dve garáže budú postavené
pre potreby obce. Bude vybudované verejné osvetlenie a dočasná prístupová
komunikácia, ktorá bude ukončená do konečnej podoby po výstavbe druhého
radu garáží. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa stavby.

Starostka predložila k schváleniu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 5/2017. Zmeny rozpočtu boli jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 18/2017
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. 5/2017
Hlasovanie:

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

Starostka informovala prítomných o pripravovanom projekte na zateplenie
budovy obecného úradu spolu s vykurovaním. Bude potrebné navrhnúť
spôsob vykurovania. Najvýhodnejšie sa javí plynové vykurovanie ako
vykurovanie čerpadlom z hľadiska potreby cirkulácie v rôznych časových
úsekoch a priestoroch. Budovu bude potrebné zaizolovať proti vlhkosti.
Projekt bude, okrem iného, riešiť zmenu vykurovania, výmenu okien na
budove, zaizolovanie obvodového plášťa proti vlhkosti, bezbariérový stup do
budovy, zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa.

K bodu č. 5 Rôzne
Na priestranstve v okolí bytových domov 2 – 10 je plánované v blízkej
budúcnosti vybudovanie parkovacích plôch a úpravy zelených plôch. Je
potrebné vypracovať vizualizáciu – návrhu, ktorý bude slúžiť na
pripomienkovanie obyvateľmi uvedenej lokality ako aj verejnosťou.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so žiadosťou o povolenie
športovo-motoristickej akcie „MRC Liptov“, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. 9. septembra 2017. Trasa preteku bude viesť, tak ako každý rok, cez lokalitu

Kaleník. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s organizovaním tejto automobilovej
súťaže.
V sobotu 3. 6. 2017 sa uskutoční „Stavanie mája“ a následne pri
príležitosti medzinárodného dňa detí i športové popoludnie so súťažami
a rôznymi atrakciami pre deti spojené spolu s majálesom.
V nájomnom bytovom dome č. 2 z dôvodu problémov s premŕzaním
okien a tvorbou plesní bolo uskutočnené meranie termokamerou.
Z vyhodnotenia termovízie vyplýva, že bytový dom má nedostatočné
zateplenie, ako i nekvalitné okná. Z uvedeného dôvodu poslanci obce
súhlasili s výmenou okien na bytovom dome č. 2, zmena rozpočtu podľa
vysúťaženej sumy bude rozpočtovým opatrením pripravená do budúceho
zastupiteľstva.
Konateľ SBH, s.r.o. Liptovský Peter p. Jurík Miroslav požiadal
poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie finančnej návratnej dotácie
pre 100 % spoločnosť obce SBH, s.r.o. Liptovský Peter na výmenu kotla
v plynovej kotolni PK 1 v sume cca 20 tis. Eur. Bude uskutočnený prieskum
trhu a na základe vyhodnotenia prieskumu bude výška sumy upresnená
v zmluve o poskytnutí dotácie.

K bodu č. 6 Interpelácie
Miroslav Krčula
upozornil na potrebu vyriešenia nasledovného:
- na miestnej komunikácií vedúcej popred bytový dom č. 6 je potrebné
rozšíriť – pokračovať v existujúcom rozšírení chodníka tak, aby došlo
k sprehľadneniu zákruty pri garážach a tým ku zvýšeniu bezpečnosti
chodcov, prípadne uvažovať o demontovaní oplotenia
- popri komunikácii pri rodinnom dome č. 176 (p. Drugaj) umiestniť
obrubníky
- doriešiť rozšírenie verejného osvetlenia na priestranstve okolo garáží pri
budove bývalej slobodárne
- na budove bývalej kolkárne demontovať eternit
- ku budove požiarnej zbrojnice umiestniť betónové panely zamedzujúce
prejazd nákladných áut

- na ceste na cintorín zasýpať jamy
- priestranstvo, kde sa organizuje Mikuláš vyložiť zatrávňovacimi kockami
- pre dobrovoľný hasičský zbor zakúpiť kvôli častej poruchovosti novú
hasičskú striekačku
Peter Šeďo
- upozornil na potrebu ostrihania kríkov popri cintoríne smerom na lavicu
cez rieku Belá
Ľubica Uličná
- informovala prítomných, že zhromažďuje materiály do kroniky obce, ktoré
je potrebné 1 x za rok schváliť obecným zastupiteľstvom, podklady predloží
na schválenie v tomto roku
Ing. Ján Kamenský
- požiadal o náter čiar označujúcich parkovacie miesta na priestranstve
popred bytové domy č. 256, 257
- navrhol zrušenie studne v parku pri kultúrnom dome
Ing. Ľubomír Belobrad
- navrhol vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia obce o zákaze
prevádzkovania hazardných hier
K bodu č. 7 Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
K bodu č. 8 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

