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Určite najväčšou tohtoroč-
nou investičnou akciou v obci 
bola rekonštrukcia dvoch 
autobusových zastávok pri 
hlavnej ceste, ktoré boli odo-
vzdané verejnosti začiatkom 
októbra. Pri zastávke v smere 
na Liptovský Hrádok došlo aj 
k rozšíreniu cesty o odstavnú 
plochu, ktorá zvyšuje bez-
pečnosť cestujúcich počas 
nastupovania a vystupovania. 
Stavba, ktorú sme v Spravodaji 
avizovali už v minulom roku sa 
trochu opozdila, príčinou čoho, 
ako nám vysvetlila starostka 
A. Papajová, bola zložitosť 
administratívnych príprav, 
ktoré obecný úrad musel krok 
za krokom absolvovať. Celú 
rekonštrukciu na základe ve-
rejnej súťaže realizovala firma 
Slovkorekt z Lipt. Mikuláša a vo 
výške 1,4 milióna korún ju zo 
svojho rozpočtu financoval 
obecný úrad. 

Chodník zo zámkovej 
dlažby má bezbariérové prvky. 
Osvetlená autobusová zastáv-
ka, ktorá je zo skla, bude ešte 
doplnená informačnou tabu-
ľou. Toto dielko určite prispelo 
k zvýšenej kultúre a dôstojnos-
ti cestovania. Ako nás informo-
vala starostka, v budúcnosti sa 
v blízkosti zastávky uvažuje aj 

Máme nové autobusové zastávky

o výraznejšom prechode pre 
peších, malom parkovisku pri 
náprotivnej materskej škole, 
odkiaľ celú túto oblasť bu-
de monitorovať bezpečnostná 
kamera.

Otázka, ktorá zatiaľ zo-
stáva otvorená, znie: Ako dlho 
nám tieto dve zastávky budú 
slúžiť? Zrejme udržať ich 
úroveň bude trochu aj úlohou 
samotných cestujúcich. 

Obecný úrad zareagoval 
na výzvu splnomocnenca 
vlády pre mládež a šport, 
ktorá sa týkala výstavby ma-
lého multifunkčného ihriska 
s umelým trávnikom a uspel. 
Z úradu vlády dostal na tento 
účel milión 200 tisíc korún. Ako 
sme sa dozvedeli, zatiaľ je na 
Slovensku 200 takýchto ihrísk 

Pribudne multifunkčné ihrisko
a do konca funkčného ob-
dobia vlády, by ich malo byť 
600. Konkrétne, stavba nášho, 
v Lipt. Petre, by mala byť skon-
čená začiatkom novembra. 
Podľa slov starostky, ihrisko 
sa pôvodne malo nachádzať 
pri sídlisku za garážami, kde 
sa žiaľ, na vytipovanej ploche 
nepodarilo majetko-právne 
vysporiadať pozemky. Hoci 
existujúci vlastníci boli tejto 
myšlienke veľmi naklonení, 
situáciu skomplikovalo 15 
neznámych majiteľov a tiež 
nedostatok času vysporiadať 
sa so Slovenským pozemko-
vým fondom. Obecný úrad 
preto, aby dodržal termíny 
a neprišiel o tieto financie, 
našiel alternatívne riešenie. 
Ihrisko sa bude nachádzať za 
novinovým stánkom, bližšie 
k bytovkám. Dokončené by 
malo byť koncom októbra, 
resp. začiatkom novembra. 

• Takýto pozdrav, plný teplých farieb babieho leta nám z v petranského chotára posla-
la Janka Drugajová, nádejná fotografka, ktorá pomohla aj pri tvorbe Spravodaja.

Snímka: Janka DRUGAJOVÁ

Dňa 21. novembra o 19.00 h sa v sále kultúrneho domu predstaví 
divadelný súbor ATAK z Dovalova s novou hrou. Tešíme sa na Vašu účasť.
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Majetok pozemkového 
spoločenstva sa nachádza 
v jednej z najkrajších dolín 
Slovenska v Jánskej doline.

Pôvodne to boli majetky 
grófa Szentyványho, ktoré od 
neho odkúpili gazdovia nielen 
z Liptovského Petra, ale aj 
z iných obcí Liptova. Tieto 
pozemky o celkovej výmere 
1021 ha sa nachádzajú v dvoch 
častiach v spodnej časti v okolí 
Javorovice, toho času je tam 
lyžiarsky vlek a v hornej časti, 
kde je prevažná väčšina až po 
najvyšší vrch Nízkych Tatier 
Ďumbier. Vlastníci pozemkov 
z Liptovského Petra boli zdru-
žení v  Hôľnej spoločnosti Svä-

Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre 
tojánskej doliny v Liptovskom 
Petre a tieto boli využívané 
okrem ťažby dreva na pasenie 
oviec a dobytka na vysoko-
horských poľanách Kraviarky, 
Krčahovo, Javorie...

Zákonom 2/1958 bolo 
vlastníkom odobraté užívacie 
právo, nie však vlastníctvo 
a až do roku 1991 bez ná-
hrady vlastníkom užívali naše 
pozemky štátne lesy. 

Hôľna spoločnosť Sväto-
jánskej doliny v Liptovskom 
Petre obnovila svoju činnosť po 
revolúcii v roku 1991 v zmysle 
zákona o pozemkových úpra-
vách 229/91 a majetok jej 
bol protokolárne v roku 1992 

štátnymi Lesmi odovzdaný.
Vzhľadom na to, že za 43 

rokov užívania majetku štátny-
mi lesmi neboli podiely pôvod-
ných majiteľov majetkoprávne 
vysporiadané dedením, od 
roku 1992 museli oprávnené 
osoby požiadať o doplnkové 
dedičské konania, aby získali 
späť majetok po pôvodných 
vlasníkoch-svojich príbuzných. 
Vysporiadanie majetku prebie-
ha do týchto čias a máme cca 
200 spoluvlastníkov.

Podľa zákona 181/95 je 
spoločenstvo registrované 
na obvodnom lesnom úrade 
v registri pozemkových spo-
ločenstiev. 

Pozemkové spoločenstvo 
hospodári na svojich pozem-
koch podľa Lesného hospodár-
skeho plánu, ktorý predpisuje 
všetku činnosť v porastoch. 
Celý náš majetok sa nachádza 
v NAPANT-e. 

Z celkovej výmery 1021 
ha máme len 117 ha hospo-
dárskych lesov, zaradených 
do 3. stupňa ochrany, kde sa 
vykonáva pestovná činnosť. 
Ostatné pozemky sú zaradené 
do 5. stupňa ochrany, kde až 
na malé, Krajským úradom 
životného prostredia povolené 
výnimky máme zakázanú akú-
koľvek činnosť. 

 Ján HYBEN

Koncom septembra, pra-
covníci obecného úradu kolau-
dovali rekonštrukciu päťbytovky 
pri materskej škole. Rekonštruk-
ciu zhodnotili aj prítomní hostia 
z riaditeľstva Štátneho fondu 
rozvoja bývania, Ministerstva vý-
stavby a rozvoja a zo Žilinského 
samosprávneho kraja, ako veľmi 
vydarenú. To bol napokon aj dô-
vod, prečo obci navrhli prihlásiť 
ju do celoslovenskej súťaže 
s názvom Progresívne a ceno-
vo dostupne bývanie. Pravdou 

Po kolaudácii do súťaže
je, že podobných nenásilných 
rekonštrukcií je na Slovensku 
málo. Modernizácia staršieho 
domu, nie je len o peniazoch, 
ale predovšetkým o vkuse 
a cite. Z takýchto vydarených 
ale zriedkavých pokusov v na-
šom okolí môžeme spomenúť 
iba rekonštrukciu kúpeľného 
domu Solisko na Štrbskom 
Plese, či sídlo dopravnej firmy 
Argo v Poprade. Peniaze teda 
nekazia už len charakter, ale aj 
architektúru. 

Slobodárka vo vlastníctve obce
Mestá a obce sa radi zbavujú majetku, ktorý zvyčajne neve-

dia oživiť a obhospodáriť. O Liptovskom Petre to zatiaľ neplatí. 
V uplynulých dňoch obec po dlhom čase a nemalom úsilí pri ma-
jetko-právnom vysporiadaní získala do svojho vlastníctva bývalú 
„slobodárku” na začiatku dediny. Ako nás informovala starostka 
A. Papajová, obecný úrad sa nebráni ani návrhom občanov na 
využitie budovy. Jej priestory sú mimoriadne vhodné na spolo-
čenské účely komorného charakteru. Prednosť samozrejme budú 
mať tie vízie, v ktorých občania navrhnú viacúčelové využitie.

Do konca roku nás v Lipt. 
Petre čaká niekoľko tradič-
ných spoločenských podujatí. 
V najbližších dňoch by sa mala 
zopakovať vydarená brigáda 
Jednoty dôchodcov z vlaňajška 
pri úprave cintorína, stretnutie 
jubilantov, privítanie detí do 
života, amatérske divadlo, sv. 
Mikuláš, besiedka, rozsvietenie 
vianočného stromčeka. 

Okrem toho (podľa mož-

Čo do konca roku?
ností stavebných firiem) obec-
ný úrad plánuje vybudovať prí-
pojky k bytovkám č. 12, 13, 14. 
Ak ministerstvo vyhovie našej 
žiadosti, začne s rekonštrukciou 
strechy na MŠ a bude pripra-
vovať aj stavebné povolenie 
na novú bytovku. V budúcom 
roku, pokiaľ to umožní rozpo-
čet, by obecný úrad chcel viac 
pozornosti venovať chodníkom 
a miestnym komunikáciám. Snímka: Janka DRUGAJOVÁ
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Začiatky hospodárenia na 
spoločných nehnuteľnostiach, 
ktoré slúžili k paseniu dobytka, 
k zabezpečeniu palivového 
a úžitkového dreva na stavbu 
domov, spadajú do obdobia po 
agrárnej reforme upravenej Te-
reziánskymi dekrétami v roku 
1771. V povojnovom období 
pri kolektivizácii boli spoločné 
nehnuteľnosti bývalého urbáru 
odovzdané do užívania poľno-
hospodárskemu družstvu. 
Pred zmenou režimu, v roku 
1989, ich obhospodarovali PD 

Víchrice nám už odkrojili z lesa 40 ha
Lipt. Ondrej, Štátne lesy Žilina 
a TANAP v T. Lomnici. V roku 
1992 boli v rámci reštitúcií tieto 
pozemky vydané Urbárskemu 
spoločenstvu L. Peter, ktoré 
zastrešovalo aj vlastníkov le-
sov a pozemkov v Lipt. Jáne. 
Nakoľko spôsob nadobudnutia 
nehnuteľností v Jánskej doline 
bol iný ako v L. Petre a vlast-
níci v oboch lokalitách neboli 
zhodní, došlo na valnom zhro-
maždení v roku 1994 k rozde-
leniu spoločenstva a Urbárske 
pozemkové spoločenstvo (UPS) 

L. Peter začalo hospodáriť sa-
mostatne ako spoločenstvo 
bez právnej subjektivity. Za 
existencie spoločenstva bol 
prvým predsedom p. Baláž, po-
tom p. Frndák a od roku 2001 
som predsedom spoločenstva 
ja. Spoločenstvo pozostáva 
z asi 170 členov. Toto číslo sa 
každoročne mení prirodzeným 
úbytkom členov a následnými 
dedičskými konaniami.

V súčasnosti obhospoda-
rujeme okolo 250 ha ornej, 
lesnej pôdy a trvalých tráv-
nych porastov v katastroch 
Liptovského Petera, L. Porúbky, 
Jamníka a Jakubovian. Prevaž-
ná časť pasienkov a ornej pôdy 
je v nájme Poľnohospodár-
skeho družstva AGRIA, a. s., 
L. Ondrej, ktoré sa venuje 
prvovýrobe.

Na lesných pozemkoch 
hospodárime sami, odborný 
lesný dozor nám vykonáva p. 
Robert Sporinský. Pri svojej 
práci sa riadime lesným hos-
podárskym plánom.

Ako ostatných, ani nás, 
neobchádzajú súčasné problé-
my. S čoraz väčšími ťažkosťami 
pri hospodárení sa stretávame 
najmä pri zmene klimatických 
podmienok v horách. Každý 
rok sme nútení odstraňovať 
vetrové kalamity, ktoré nám 
doposiaľ z lesa ukrojili už oko-
lo 40 ha. V našich porastoch 
v Račkovej doline bojujeme 
proti podkôrnemu hmyzu, hlav-
ne proti lykožrútovy smrekové-
mu a lesklému. Ochranu pred 
nimi robíme najmä včasnou 
likvidáciou napadnutých stro-
mov a feromónovými lapačmi. 
Podpredseda a hospodár UPS 
p. Hochmal tieto pravidelne 
monitoruje a škodcu odstra-
ňuje. Počas tohto roku sme 

odchytili len v jednom poraste 
cca 145 000 ks lykožrúta. Ľúto 
nám je, keď majitelia sused-
ných porastov túto činnosť 
nevykonávajú a naša práca 
vychádza nazmar. Výbor me-
dzi prvoradé úlohy kladie ďalšie 
vytyčovanie našich pozemkov 
v teréne, legalizáciu nájom-
ných vzťahov s užívateľmi, 
protipožiarnu bezpečnosť, 
výsadbu sadeníc a zakladanie 
nových porastov a ich ochranu 
proti poškodeniu zverou a bu-
rinou. Každoročne vysádzame 
okolo 4 500 ks sadeníc prevaž-
ne smreka, jedle, smrekovca, 
borovice ale aj javora a jaseňa. 
UPS nemá vlastných zamest-
nancov, odborné práce nechá-
vame vykonávať živnostníkom 
a pomocné práce brigádnikom 
z radov majiteľov.

 UPS si povinnosti na úse-
ku lesnej výroby plní v zmysle 
nariadení OLÚ L. Mikuláš ale aj 
predpisov LHP a zákona. Táto 
činnosť je finančne náročná 
avšak hospodárime so ziskom, 
takže nám ostávajú peniaze aj 
na každoročné prerozdelenie 
majiteľom.

Na valnom zhromaždení 
8. marca sme prešli na formu 
spoločenstva s právnou sub-
jektivitou aj z dôvodu možnosti 
získania dotácií z európskych 
fondov. O našej činnosti by 
sa dalo hovoriť veľa. V úvode 
som spomenul aj radosť z na-
šej práce. Tou pre nás je krásny 
nami vysadený les, ktorý oce-
nia až naše deti a nasledujúce 
generácie.

Moja vďaka patrí tým, kto-
rí sa na tejto práci podieľajú: 
členom výboru, brigádnikom 
a ľuďom s láskou k prírode. 

Milan KRIVOŠ, 
predseda UPS

V zmysle ustanovení záko-
na č. 513/1991 Zb. sa príspev-
ková organizácia Stredisko by-
tového hospodárstva Liptovský 
Peter transformovala na ob-
chodnú spoločnosť s ručením 
obmedzaním – SBH, s. r. o., 
dňom 1. 7. 2008 zapísaná 
v Obchodnom registri Okres-
ného súdu Žilina. Jediným 
a 100 % vlastníkom spoloč-
nosti je Obec Liptovský Peter. 
Predmetom podnikania novej 
spoločnosti je správa bytové-
ho a nebytového fondu,obsta-
rávateľská činnosť spojená so 
správou bytového a nebytové-
ho fondu,sprostredkovateľská 
činnosť pri opravách bytové-
ho fondu,výroba a dodávka 
tepla a teplej úžitkovej vody. 
Štatutárnym orgánom orga-
nizácie je konateľ Peter Illeš. 
Dozorná rada má troch čle-
nov. Predsedom dozornej rady 
je Ing. Dagmar Schlégerová, 
členovia - Ing. Iveta Vančová 
a Ing. Ján Vidhold. Najvyšším 
orgánom spoločnosti je valné 
zhromaždenie spoločnosti. 

Transformácia Strediska bytového 
hospodárstva Liptovský Peter

Funkciu valného zhromažde-
nia vykonáva Obecné zastupi-
teľstvo Obce Liptovský Peter. 
Rozdiel medzi príspevkovou 
a obchodnou spoločnosťou 
je, že obchodná spoločnosť 
má vytvárať zisk to znamená, 
že všetky služby mimo rámec 
Zmluvy o výkone správy budú 
spoplatnené a spoločnosť 
musí hospodáriť tak, aby do-
siahla zisk. Taktiež spoločnosť 
SBH, s. r. o., sa stáva platcom 
DPH, čo sa premietne napr. do 
poplatku za správu: 109,24 Sk 
+ DPH 19 % = 130 Sk. V cene 
tepla vo variabilnej zložke ceny 
sa zmenou nemení nič (tam je 
cena závislá na cene vstup-
ných energií) vo fixnej zložke 
sa niektoré nákladové položky 
zvýšia o DPH. Cena tepla pre 
rok 2009 bude známa po 
schválení Regulačným úradom 
sieťových odvetví v decembri 
2008. Odberateľov budeme 
o cene tepla informovať, 
prípadne upravíme mesačné 
predpisy podľa potreby. 

 P. ILLEŠ, konateľ 



OKTÓBER 2008SPRAVODAJ OBCESTRANA 4

SPRAVODAJ OBCE LIPTOVSKÝ PETER - Vydavateľ: Obecný úrad Liptovský Peter. Šéfredaktor PhDr. Peter Laučik. Re-
dakčná rada: Anna Papajová, Júlia Illešová, Dagmar Schlégerová. Adresa redakcie: Obecný úrad, Lipt. Peter 100, tel. č. 044/522 24 84, 
fax: 522 24 84, mail: liptovsky.peter@mag-net.sk. Distribuované zdarma. Registračné číslo RP 182/2006. 

Stolný tenis má v Liptov-
skom Petre rôznorodú a dlho-
dobú tradíciu. Hrávalo sa nielen 
v Kultúrnom dome – v „Pekle” 
pod javiskom, ale aj v novších 
bytovkách po pivniciach, či na 
vojenskej slobodárke. Keďže 
záujem bol väčší ako možnosti 
– počet stolov bol obmedzený 
– museli vždy mladší počkať, 
kým prídu na rad, kým dohrajú 
starší. Takto sa hrávalo do ne-
skorých večerných, či nočných 
hodín.

Nemalý záujem o hru 
s najmenšou loptičkou vyvr-
cholil v lete roku 1987, keď 
oficiálne vznikol Stolnoteni-
sový oddiel TJ Družstevník 
Liptovský Peter. Zakladatelia 
a prví registrovaní hráči sú-
ťažiaci v najnižšej okresnej 
súťaži boli Emil Drugaj, Peter 
Kompiš, Ján Murtin a Ľubo-
mír Volf. Účinne pomáhal aj 

Začíname dvadsiatu prvú sezónu
Dušan Čatloš. V tejto zostave 
reprezentovali obec niekoľko 
rokov. Postupne sa pridali ďalší 
hráči, rástla členská základňa, 
stúpala kvalita – dostavili sa 
prvé úspechy – i postup do 
vyšších súťaží. Do oddielu prišli 
Tomáš Kubica, Milan Nemsila, 
Ivan Jurík a Pavol Lojdl, ktorí 
ostali „verní” a hrajú doteraz, 
ale i ďalší Vendelín Berník, Ivan 
Vrlík, Jaroslav Farbák, Jaroslav 
Susedík ml., Tomáš Varga či Pe-
ter Lojdl a Alexander Schober, 
ktorí časom prešli do iných 
klubov, či zanechali aktívnu 
činnosť. Nech nám odpustí 
ten, na koho sme prípadne 
zabudli.

Ako rástol hráčsky ká-
der mohli sme v ročníkoch 
2005/06 a 2006/07 postaviť 
dve mužstvá „A” aj „B”, ktoré 
reprezentovali v 6. a 7. lige. 
A tu sme pri probléme, hádam 

najväčšom, v stolnom tenise 
či celom športe v našej obci. 
Záujem detí, mládeže je malý 
a nestály. Oddiel každoročne 
organizoval turnaje s cieľom 
prilákať ďalších záujemcov, 
z ktorých by mohli pribudnúť 
posily. Vždy však s krátkodo-
bým efektom.

Na tomto mieste treba 
poďakovať vedeniu obce 
a sponzorom za technickú 
a finančnú pomoc. Sponzori 

sa často striedali, ale i tak boli 
najnutnejšie potreby oddielu 
vždy zabezpečené.

Veľkú časť rozpočtu tvorí 
cestovné a pre zaujímavosť 
jedna stolnotenisová loptička 
stojí vyše 30 Sk.

Pripájame vylosovanie 
súťaže 6. ligy a záujemcov 
pozývame na domáce zápasy 
každú druhú sobotu o 17.00 
hod. v sále Kultúrneho domu 
v Liptovskom Petre.  PLJ

4. kolo 25. 10. 2008, 15. kolo 24. 1. 2009
Iľanovo B Vitalit A 17.00 17.00
Hybe A Lipt. Peter 17.00 17.00
Záv. Poruba A Iľanovo C 17.00 17.00
Jamník B Dúbrava A P18.00 17.00
SŠ L. M. A Ľubeľa C P18.00 17.00
Nižná Boca Lipt. Ján 17.00 17.00

5. kolo 1. 11. 2008, 16. kolo 31. 1. 2009
Lipt. Ján Iľanovo B 17.00 17.00
Ľubeľa C Nižná Boca 17.00 17.00
Dúbrava A SŠ L. M. A 17.00 P18.00
Iľanovo C Jamník B 17.00 P18.00
Lipt. Peter Záv. Poruba A 17.00 17.00
Vitalit A Hybe A 17.00 17.00

6. kolo 8. 11. 2008, 17. kolo 7. 2. 2009
Iľanovo B Hybe A 17.00 17.00
Záv. Poruba A Vitalit A 17.00 17.00
Jamník B Lipt. Peter P18.00 17.00
SŠ L. M. A Iľanovo C P18.00 17.00
Nižná Boca Dúbrava A 17.00 17.00
Lipt. Ján Ľubeľa C 17.00 17.00

7. kolo 15. 11. 2008, 18. kolo 14. 2. 2009
Ľubeľa C Iľanovo B 17.00 17.00
Dúbrava A Lipt. Ján 17.00 17.00
Iľanovo C Nižná Boca 17.00 17.00
Lipt. Peter SŠ L. M. A 17.00 P18.00
Vitalit A Jamník B 17.00 P18.00
Hybe A Záv. Poruba A 17.00 17.00

8. kolo 22. 11. 2008, 19. kolo 21. 2. 2009
Iľanovo B Záv. Poruba A 17.00 17.00
Jamník B Hybe A P18.00 17.00
SŠ L. M. A Vitalit A P18.00 17.00
Nižná Boca Lipt. Peter 17.00 17.00
Lipt. Ján Iľanovo C 17.00 17.00
Ľubeľa C Dúbrava A 17.00 17.00

9. kolo 29. 11. 2008, 20. kolo 28. 2. 2009
Dúbrava A Iľanovo B 17.00 17.00
Iľanovo C Ľubeľa C 17.00 17.00
Lipt. Peter Lipt. Ján 17.00 17.00
Vitalit A Nižná Boca 17.00 17.00
Hybe A SŠ L. M. A 17.00 P18.00
Záv. Poruba A Jamník B 17.00 P18.00

10. kolo 6. 12. 2008, 21. kolo 7. 3. 2009
Iľanovo B Jamník B 17.00 P18.00
SŠ L. M. A Záv. Poruba A P18.00 17.00
Nižná Boca Hybe A 17.00 17.00
Lipt. Ján Vitalit A 17.00 17.00
Ľubeľa C Lipt. Peter 17.00 17.00
Dúbrava A Iľanovo C 17.00 17.00

11. kolo 13. 12. 2008, 22. kolo 14. 3. 2009
Iľanovo C Iľanovo B x x
Lipt. Peter Dúbrava A 17.00 17.00
Vitalit A Ľubeľa C 17.00 17.00
Hybe A Lipt. Ján 17.00 17.00
Záv. Poruba A Nižná Boca 17.00 17.00
Jamník B SŠ L. M. A P18.00 P18.00

Vyžrebovanie 6. ligy okresu Lipt. Mikuláš, súťažný ročník 2008/2009


