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• Ako ste po voľbách zvlá-
dli prechod z kancelárie do 
kancelárie?

- Dobre, až taká veľká 
zmena to zasa nebola, ba ani 
o stave úradu nemôžem nič zlé 
povedať, pretože som sa na 
ňom sama podieľala. To nové, 
čo mi funkcia starostky pri-
niesla je, že sa na rokovaniach 
mimo obce dostávam do styku 
s iným okruhom ľudí a teda, 
učím sa medzi nimi orientovať 
a trochu z iného uhla rozumieť 
niektorým problémom.  
• Kontinuita je zachovaná, 
čo je dobre pre štart do 
tohoto roku. Ako vyzerá 
obecný rozpočet na tento 
rok?

- Rozpočet bol v hrubých 
rysoch schválený ešte v roku 
2006. Príjmy i výdavky odha-
dujeme na 8 miliónov korún. 
Ak dostaneme dotáciu na 
výstavbu bytovky môže to byť 
aj o 5 - 6 miliónov viac. Samo-
zrejme, budeme rozmýšľať aj 
o projektoch, z ktorých nám 
do obce môžu prísť ďalšie 
financie. Oslovilo nás už via-
cero projektových spoločností 
a ponuky niektorých sú sym-
patické. Súhlasia napríklad so 

zaplatením za prácu až potom, 
keď projekt bude mať úspech. 
Je to dôležité, pretože nie je 
nič príjemné, ak zaplatíte za 
projekt a tento napokon skon-
čí v nejakom zásobníku. Prav-
dou je, že tvorba projektov pre 
štrukturálne fondy je náročná 
záležitosť a dnes si už vyža-
duje profesionálov. Z takýchto 
peňazí by sme napríklad mohli 
zrekonštruovať kolkáreň, ale-
bo vytvoriť niečo na vyžitie 
občanov. Rozmýšľame o mul-
tifunkčnom ihrisku, kde by sa 
v zime dalo korčuľovať, v lete 
hrať nohejbal a pod.
• Máte vo výhľade nejakú 
projekčnú firmu?

- Zatiaľ sa len rozhodu-
jeme. Prioritou je teraz Plán 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, ktorý je zákla-
dom každej žiadosti o európske 
peniaze. Pracujeme na ňom 
s Jánom Madačom z Univerzity 
Mateja Bela v B. Bystrici. Ch-
ceme, aby sa občania zapojili 
do tvorby tohoto dokumentu 
a tiež prezentovali svoje pred-
stavy o tom, čo potrebujú, 
resp. chcú aby sa v obci robilo 
a tak aj pre nich sme pripravili 
dotazník. Prvá pracovná verzia 

by mala byť hotová 
v marci, lebo v máji 
očakávame výzvy na 
čerpanie z fondov.
• Vráťme sa tro-
chu do obce. Čo 
budeme môcť zo 
spomenutých 8 
miliónov pre ob-
čanov urobiť? 

- Chceme rekon-
štruovať bytovku č. 2, 
v ktorej by malo byť 
5 užívania schopných 
nájomných bytov. Vy-
meniť staré vodovod-
né potrubie k bytov-
kám (č. 1 až 10) na 
pravej strane cesty pri vstupe 
do obce od Hrádku. V minulý 
rok boli na túto rekonštrukciu 
vypracované projekty. Potom 
tu máme kompostovisko. Vy-
brali sme lokalitu. Umiestnené 
by malo byť smerom k diaľnici 
v odbočke na pílu. Venovať sa 
budeme aj úprave verejných 
priestranstiev. Za novinovým 
stánkom si viem dosť dobre 
predstaviť nejaký parčík, 
s detským ihriskom. V druhom 
polroku by sme chceli vymeniť 
autobusové zastávky a podľa 
financií začať vymieňať vodo-
vod aj na druhej strane starého 
sídliska, vyasfaltovať celú cestu 
na ulici za kostolom. 
• Rysuje sa nám aj nejaká 
spolupráca mimo obce?

- Pravdaže. Cez Žilinský 
samosprávny kraj, v súvislosti 
s pripravovaným aquaparkom 
v Kokave by sa mal budovať 
cykloturistický chodník z Lipt. 
Hrádku, cez Lipt. Peter, Vav-
rišovo, Pribylinu do Kokavy 
a odtiaľ do Hýb a znova do L. 
Hrádku. Kedy sa presne bude 
realizovať, zatiaľ nevieme, 
ale môže to byť dobrý základ 
ďalšej spolupráce. Stretla som 
sa aj s primátorom Hrádku B. 
Trégerom. Verím, že sa v mno-
hom podporíme a budeme 

spolupracovať na niektorých 
projektoch. Napokon sme su-
sedia a tá previazanosť s Lipt. 
Hrádkom, jeho službami, tu je 
prirodzená.
• V súvislosti z  rekon-
štrukciou hlavného kanali-
začného zberača sú v Lipt. 
Petre dva roky rozkopané 
cesty a chodíme po blate. 
Bude sa diať v tejto veci 
niečo?

- Áno, zaujímala som sa 
o tento problém. Mrzí ma to, 
ale do konca júna 2007 sa 
dokončia trasy, ktoré stavia 
Ekosvip – čiže len hlavná 
vetva. Dodávatelia by samo-
zrejme mali aj upraviť všetky 
priestranstvá, aby sa dali sko-
laudovať. Samotné prepojenia 
z terajšej kanalizácie do novej 
už pre jednotlivé bytovky re-
alizuje Liptovská vodárenská 
spoločnosť a tam je termín 
až do konca roka 2007. Z toho 
vyplýva, že do prázdnin by sa 
mali upraviť aspoň verejné 
priestranstvá. Už pri samot-
ných  prípojkách do bytoviek 
by nemal byť taký neporia-
dok. Aká bude realita ťažko 
povedať, nie je to v rukách 
obce, ale určite budem tento 
problém sledovať.              

(pl)       

Rozhovor so starostkou Annou Papajovou

Hospodáriť budeme s 8 miliónmi korún
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Po voľbách, ktoré sa 
konali v decembri minulého 
roku ste mne a poslaneckému 
zboru dali dôveru a ja verím, 
že spoločnými silami Vás bu-
deme môcť presvedčiť o tom, 
že táto dôvera nám bola daná 
oprávnene. Považujem za 
česť byť starostkou tejto obce 
a túto prácu budem vykonávať 
najlepšie ako viem v prospech 
celej obce a jej obyvateľov. 
Viem, že nás čaká neľahká 
cesta, ale verím, že s Vašou 
podporou dokážeme urobiť 

Do voličského zoznamu bolo zapísaných 1 150 voličov, volieb 
sa zúčastnilo 683 voličov, čo predstavuje 59,39 %. Pre voľbu 
starostu obce bolo odovzdaných 677 platných hlasovacích lístkov. 
Za starostku obce bola zvolená p. Anna Papajová s počtom hlasov 
274. Na ďalších miestach sa umiestnili:

Emília GRENDELOVÁ, ĽS – HZDS 110 hlasov
Ing. Zdenka KUBÁNIOVÁ, nezávislý kandidát 105 hlasov
Ing. Pavol LOJDL, nezávislý kandidát   77 hlasov
Ján PALIDER, ANO   56 hlasov
Jaroslav BANÁŠ, nezávislý kandidát   55 hlasov

Pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva bolo odo-
vzdaných 662 platných hlasovacích lístkov. Za poslancov OZ 
boli zvolení nasledovní poslanci:

Miroslav KRČULA, nezávislý kandidát 319 hlasov
Ing. Ľubomír BELOBRAD, SMER – SD 312 hlasov
Ján PALIDER, ANO 286 hlasov
Mgr. Ján PAČAN, ĽS – HZDS 256 hlasov
Milan MAJER, nezávislý kandidát 253 hlasov

Ďakujem za dôveru
maximum pre obec a pre jej 
obyvateľov, pretože našim 
prvoradým záujmom bude 
služba občanom. Prajem si, 
aby sme zrealizovali desiatky 
dobrých nápadov, ponúkli 
potrebné služby, zlepšili kva-
litu života, skrášlili prostredie 
v obci a hlavne pomáhali ob-
čanom v rámci našich možností 
a kompetencií.

Chcem sa úprimne po-
ďakovať všetkým, ktorí mne 
a zvoleným poslancom dali 
svoj hlas vo voľbách, ale aj 

všetkým ostatným, ktorí sa 
volieb zúčastnili a volili iných 
kandidátov. Svojou účasťou 
ste nám dokázali, že Vám nie 
je ľahostajný osud našej obce 
a jej budúce smerovanie. 

I v budúcnosti sa Vám 
budeme prihovárať takouto 
formou a informovať Vás 
o vykonaných ale i pripravo-
vaných akciách a zámeroch. 
Budem rada, keď sa na nás 
budete obracať so svojimi 
podnetmi a návrhmi. Otvorte 
dvere obecného úradu či už 
keď Vám niečo prekáža, keď 
sa Vám niečo nepáči, keď 

potrebujete poradiť, pomôcť, 
ale i keď budete s našou prá-
cou spokojní.

Ak máte dobrý nápad, 
či už na skrášlenie životného 
prostredia, kultúry, alebo pria-
mo života v našej obci, prosím 
príďte, budete vítaní. Podnety 
môžete poslať i písomne, ma-
ilom (liptovsky.peter@mag-
-net.sk) alebo inou formou.

Záverom Vám všetkým 
chcem popriať dobré zdravie, 
úprimných priateľov, pohodu 
a životný optimizmus, napl-
nenie všetkých túžob a pred-
savzatí.  Anna Papajová 

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva konaných dňa 2. 12. 2006 
v okrsku č. 1

Emília GRENDELOVÁ, ĽS – HZDS 251 hlasov
Ing. Ľubomír ORIEŠKA, nezávislý kandidát 240 hlasov
Ing. Ján KURPAŠ, ĽS – HZDS 234 hlasov
Ľubomír GAJDOŠ, nezávislý kandidát 226 hlasov

Na ďalších miestach sa umiestnili:

Jozef MASAROVIČ, nezávislý kandidát 219 hlasov
Miloslav STUPKA, SMER – SD  210 hlasov
Ľubica ULIČNÁ, ĽS – HZDS 201 hlasov
Ing. Milan KELČÍK, SMER – SD 178 hlasov
Daniela MEZOVSKÁ, SMER – SD 176 hlasov
Ľudmila STUPKOVÁ, ĽS – HZDS 152 hlasov
Ing. Ján VIDHOLD, SMER – SD 152 hlasov
Ing. Libor SMIDA, SMER – SD 147 hlasov
Pavel ŠLAUKA, SDKÚ – DS 144 hlasov
Jana KRIVOŠOVÁ, ĽS – HZDS 116 hlasov
Janka TKÁČOVÁ, KDH 116 hlasov
Anna URBANOVÁ, ĽS – HZDS 109 hlasov
Jaromír KARAS, nezávislý kandidát 100 hlasov
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Výhercovia 
krížovky

Z úspešných lúštiteľov 
tajničky v minulom čísle 
Spravodaja sme vylosova-
li: Ľubomíru Petráškovú, 
Liptovský Peter 209, Ivanu 
Dvorákovú, Liptovský Peter 
252, Oľgu Červeňanskú, 
Liptovský Peter 256. Výhra: 
150 korún – poukážka.

Výbor Urbárskeho pozem-
kového spoločenstva si Vás 
dovoľuje upozorniť na § 31 
Zákona č. 26/2005 Z. z. o le-
soch. Spoluvlastníci lesa, do 
ktorého patrí aj prvý a druhý 
Hájik v Liptovskom Petre majú 
oprávnené výhrady k činnosti 
niektorých jednotlivcov, ktorí 
porušujú zákon tým, že jazdia 
na motorových vozidlách po 
Hájiku, bez povolenia vyná-
šajú palivové drevo – haluzinu 
a zostatky po ťažbe, púšťajú 
na voľno psov, a predovšetkým 
mládež bez dozoru rodičov za-
kladá ohne na nedovolených 
miestach a buduje „posedy 
a bunkre”. Touto činnosťou 

Na obecnom úrade sa 
v poslednom období množia 
oprávnené sťažnosti občanov 
na majiteľov psov. Psy sa pohy-
bujú často voľne, bez náhub-
kov, nie sú vedení na vodítku. 
Nakoľko ústne dohováranie 
celkovú situáciu neriešia, dô-
razne upozorňujeme všetkých 
majiteľov psov na dodržiavanie 
všeobecne záväzného nariade-
nia obce, ale i na základy ľud-
ského spolunažívania. Zdôraz-
ňujeme, že je prísne zakázané 
púšťať psov v obci, ale i všade 
tam, kde môže dôjsť k ohro-

Týmto projektom by sme chceli zaviesť systém možnosti vy-
užitia biologického odpadu pomocou kompostovania v našej obci. 
Považujeme to za dobré riešenie ako každý občan môže pomôcť 
životnému prostrediu a tým zvýšiť kvalitu života občanov.

Hlavné ciele sú nielen naplniť literu zákona, ale predo-
všetkým:
-  znížiť množstvo biologického odpadu likvidovaného spaľo-

vaním v domácnostiach,
-  minimalizovať počet čiernych skládok obce,
-  znížiť výdavky občanov na odvoz odpadu (vyseparova-

ním) materiálu je možné znížiť množstvo odpadu až o 30 
– 45%,

-  eliminácia nepríjemného zápachu vznikajúceho nedostatoč-
ným rozkladom organických zvyškov,

-  environmentálna výchova a vzdelávanie občanov (formou 
propagačných materiálov vo vývesných skrinkách obecného 
úradu).
Realizáciou tohto projektu sa nielenže zníži množstvo mie-

šaného odpadu, poplatky za likvidáciu, ale predovšetkým sa 
získa kvalitné hnojivo, ktoré je prospešné ako záhradné hnojivo 
pre občanov, tak aj pre obecný park a skalku, ktoré spríjemnia 
prostredie ako samotným obyvateľom, tak aj turistom.

Emília Grendelová, poslankyňa OZ

Obecný úrad v Lipt. Petre 
oznamuje daňovníkom dane 
z nehnuteľnosti, že nie sú 
povinní podávať nové daňové 
priznanie pre túto daň, ak 
v roku 2006 nenastala u nich 
zmena týkajúca sa toho, čo 
doposiaľ vlastnili (zväčšenie 
alebo zmenšenie nehnuteľného 
majetku) – napr. nadobudnutie 
novej nehnuteľnosti – kúpou, 
dedením, a pod. Táto daň bude 
daňovníkovi vyrubená platob-
ným výmerom obce, ktorý 
bude doručený daňovníkovi 
najneskôr do 15. mája 2007. 
Výška sadzby dane sa oproti 
roku 2006 nezmenila. Daň je 
daňovník povinný zaplatiť do 
31. mája 2007. Zmenil sa len 
miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady. Sadzba poplatku je 300 
Sk/osoba/rok, 300 Sk/chata, 
chalupa/rok, 100 Sk za štu-

Rešpektujte práva majiteľov
dochádza ku značným škodám 
na lesnom poraste aj na iných 
funkciách lesa. Veríme, že 
z nášho upozornenia vyvodí-
te správne závery a nebude 
potrebné žiadne iné riešenie 
v zmysle zákona.

Ďalej výbor žiada zá-
ujemcov o zber haluziny 
a zostatkov po ťažbe, aby sa 
prihlásili v úradných hodinách 
v kancelárii UPS. Povolenie 
pre členov UPS je bezplatné, 
pre nečlenov 50 korún. Úradné 
hodiny sú každý utorok od 18. 
00 hod. do 20.00 hod. Kance-
lária Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva sa nachádza v ha-
sičskej zbrojnici.  Výbor UPS

Upozorňujeme majiteľov psov
zeniu ľudí. Vyzývame hlavne 
dospelých ako zodpovedných 
vlastníkov psov aby zabezpečili 
dodržiavanie týchto zásad:

Psy sa nesmú voľne po-
hybovať po obci i mimo obec 
bez dozoru. Každý pes musí na 
verejných priestranstvách nosiť 
náhubok, pes musí byť vedený 
na vodítku. Je jednoznačne 
neprípustné, aby boli psy 
venčení v blízkosti obydlí, zne-
čisťovanie verejných priestran-
stiev exrementmi je porušením 
zákona. Voľne pobiehajúce psy 
budú odchytené.

Daň z nehnuteľnosti
dentov bývajúcich na interná-
toch, občanov obce dlhodobo 
žijúcich v zahraničí, občanov 
obce dlhodobo umiestnených 
v nápravných zariadeniach. 
Poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady nie 
je povinný platiť občan starší 
ako 75 rokov. 

Splatnosť poplatku je do 
31. mája 2007.

Informácia o príprave projektu 
na kompostáreň

 K 1. 1. 2006 bol v obci Lipt. Peter počet obyvateľov 1388.

Počas roka 2006 sa do obce 
prisťahovalo 36 obyvateľov, z toho 15 mužov a 21 žien
odsťahovalo 33 obyvateľov,  z toho 17 mužov a 16 žien
narodilo sa 11 detí, z toho 3 chlapci a 8 dievčat
zomrelo 13 ľudí, z toho 6 mužov a 7 žien.

 K 31. 12. 2006 bol počet obyvateľov 1389.
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Vstupom Slovenska do Európskej únie sa naskytla možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov, ktoré poskytuje Európska únia 
regiónom. Nevyhnutným dokumentom pre čerpanie týchto prostriedkov je Program hospdárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý 
momentálne spracovávame. Je to rozvojový plán obce na roky 2007 – 2013, ktorý zachytáva rozvoj obce po stránke ekonomickej, 
investičnej, spoločenskej a kultúrnej. Dovoľujem si Vás preto týmto požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka a o jeho doručenie 
na obecný úrad, aby sme mohli do uvedeného dokumentu zapracovať Vaše nápady a podnety. Uvedený dotazník doručte na obecný 
úrad do 31. marca 2007. Spomedzi doručených dotazníkov vyžrebujeme troch výhercov, ktorí budú odmenení.

Vážení spoluobčania dostáva sa Vám do rúk dotazník, v ktorom vyjadrite to čo chcete zmeniť a čo by ste chceli v našej obci.
Výsledky z tohto dotazníka budú použité pri návrhu nášho sedemročného plánu rozvoja obce po stránke ekonomickej, inves-

tičnej, spoločenskej a kultúrnej. Preto Vás poprosíme na nasledujúce otázky odpovedať úprimne a pravdivo.

Dotazník pre PHSR Liptovský Peter

1.
Ako bývate?

Vo vlastnom 
rodinnom dome

U rodičov
U detí 
u príbuzných

V byte V podnájme

V tejto otázke uveďte, kde bývate trvale, ak bývate prechodne, uveďte to v poznámke na konci tejto odpovede.

2.
Koľko členov má Vaša rodina? Som sám/ sama 2 3 4 5 Ak viac, uveďte počet:

V tejto odpovedi uveďte, koľko stálych členov má domácnosť, v ktorej žijete

3.

Uveďte svoju národnú 
príslušnosť

Slovenská Rómska Maďarská Česká Nemecká
Ak iná, 
uveďte aká:

V nasledujúcej odpovedi uveďte svoju príslušnosť.

4.
Uveďte oblasť svojho 
zamestnania

Verejný 
sektor

Súkromný 
sektor

Živnostník Nezamestnaný Študent Dôchodca Vojak Iné

5.
Uveďte svoju 
príslušnosť k cirkvi

Rímskokatolícke Evanjelické a.v. Gréckokatolícke Pravoslávne Bez vyznania
Ak iné, 
uveďte aké:

6.
Uveďte svoje naj-
vyššie dosiahnuté 
vzdelanie

Základné
Učňovské 
bez maturity

Učňovské 
s maturitou

Stredné 
odborné

Úplné stredné odborné 
a stredoškolské 
s maturitou

Vysokoškolské

7. Uveďte svoje pohlavie Žena Muž

8. Uveďte, ako dlho bývate v obci Od narodenia Menej ako dva roky 2 - 5 rokov viac ako 5 rokov

9.
Ktoré kultúrne akcie 
v obci poznáte?

Divadlo, Posedenie s jubilujúcimi dôchodcami,  Deň matiek 
Ak iné, 
uveďte aké:

10.
Ktorých z kultúrnych akcií ste sa 
zúčastnili za posledný rok?

Uveďte konkrétne

11.
Ktorú športovú akciu v obci 
poznáte?

Uveďte konkrétne

12.
Ktorú športovú akciu v obci ste 
v poslednom roku navštívili?

Uveďte konkrétne

13.
Ktoré zaujímavé objekty 
v obci poznáte?

Uveďte konkrétne

14.
Ktoré osobnosti v obci pokladá-
te za významné a prečo?

Uveďte konkrétne

15. Uveďte najčastejšie miesta stretnutí so susedmi

16.
Uveďte najčastejšie 
vyskytujúce sa 
problémy v obci

1. .............................................................

2. ............................................................. 

3. .............................................................

4. ...............................................................

5. ...............................................................

6. ...............................................................

17.
Uveďte ako by ste riešili 
problémy vy

18.
Čo by ste chceli mať v obci 
o 5 rokov?

19.
Čo by ste chceli mať v obci 
o 10 rokov?


