
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  12. 5. 2014 

 

P r í t o m n í :  Bc. Anna Papajová, starostka obce 

Poslanci: Ing. Matej Čukan, Ľubomír Gajdoš, Ing. Milan 

Kelčík, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, Ing. 

Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná 

Neprítomní:  

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. Interpelácie 

5. Informácia o pripravovaných projektoch a stavebných akciách  

v obci 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Anna 

Papajová. Privítala všetkých prítomných. 

Ospravedlnení poslanci:   

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. Milan Kelčík, Jozef Masarovič 

Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Orieška, Ľubomír Gajdoš, Ing. Matej Čukan 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



Hlasovanie: za:  9 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, Milan Majer, 

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter 

schvaľuje  

- program rokovania. 

 

Hlasovanie: za:  9 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, Milan Majer, 

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná) 

 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. Interpelácie 

5. Informácia o pripravovaných projektoch a stavebných akciách  

v obci 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Predložila starostka obce. 

Na minulom zasadnutí neboli schválené žiadne ukladacie uznesenia. 

 

K bodu č. 4 Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 

 



 

        

K bodu č. 5 Informácia o pripravovaných projektoch a stavebných akciách 

v obci 

- na základe výsledkov verejnej súťaže bude firma Cestné stavby, spol. s.r.o. 

Liptovský Mikuláš realizovať dve stavebné akcie: 

1. rekonštrukciu povrchu cesty od kultúrneho domu po križovatku pri 

rodinnom dome č. 17 

2. chodník pre peších na sídlisko od rodinného domu č. 195 (Stanislav 

Stupka) po rodinný dom č. 200 (František Murtin) končiaci až na sídlisku. 

 

- Projekt na výstavbu detského ihriska, podaný cez Miestnu akčnú skupinu 

Horný Liptov, bol schválený a ihrisko bude vybudované na priestranstve za 

bytovým domom č. 464. 

 

- Popri bytových domoch 254 a 255 na sídlisku bude vybudovaný chodník 

s vjazdom k pripravovaným garážam  

 

- Spracováva sa návrh na výstavbu garáží, pripravované sú podklady na 

územné konanie, v prvej fáze 20 garáží a celkovo by sa malo postaviť 40 

garáží. Stavebná komisia vypracuje návrh typov garáží. 

 

- Po zrealizovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia bola uskutočnená 

kontrola, zápisy zaslané na ministerstvo financií, zaslaná bola žiadosť 

o platbu. Osvetlenie je ešte potrebné programovo nastaviť, individuálne 

každú lampu, ktorá sa dá stlmovať. V mesiaci jún bude rekonštrukcia 

verejného osvetlenia ukončená. Následne bude zaslaná ďalšia žiadosť 

o platbu. 

 

- Uskutočnila sa aj kontrola po výstavbe chodníka na sídlisku a následne bola 

zaslaná žiadosť o preplatenie. 

 

- Realizovať sa bude rekonštrukcia verejného priestranstva v okolí bytového 

domu č. 12, stavebná komisia vypracuje návrhy. 

 

- Odpad z cesty vedúcej cez obec – recykláž bude použitá na vysprávku 

vytypovaných miestnych komunikácií a poškodených priestranstiev v obci. 



 

Ďalším bodom rokovania obecného zastupiteľstva bolo určenie ceny za 1 m2  

pozemku prenajatého obcou. 

 

Uznesenie č. 13/2014 

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 

Cenu za 1m2 pozemku prenajatého obcou vo výške 3,- €/m2/rok 

 

Hlasovanie: za:  9 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, Milan Majer, 

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 14/2014 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do konca 

roku 2014 

 

 

Hlasovanie: za:  9 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, Milan Majer, 

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

 



 

K bodu č. 6 Rôzne 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti 

NAT ENERGY s.r.o., aby podali upresňujúce a doplňujúce informácie 

k prevádzkovaniu kotolní. Informácie sa týkali chemického zloženia popola 

vznikajúceho pri spaľovaní biomasy, chemického zloženia dymu z komína 

a množstva popolčeka, počtu závozov potrebných na doplnenie zásob 

drevoštiepky, hlučnosti, ktorú bude spôsobovať prevádzka kotolní. Poslanci 

obecného zastupiteľstva si vyžiadali doplniť referencie už prevádzkovaných 

projektov. V dohodnutých termínoch sa zúčastnia  ohliadky objektov, ktoré 

už firma prevádzkuje. Následne bude zvolaný verejný hovor s vlastníkmi 

bytov, do ktorých by bolo dodávané teplo z kotolní. 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na poklop pri kotolni PK 4, ktorý klepe pri prechádzaní áut 

- je potrebné podopĺňať dopravné značky 

- na lavici cez Belú je zlomená doska 

 

Ing. Milan Kelčík 

- informoval sa o možnosti doplnenia verejného osvetlenia na priestranstve 

medzi  garážami a chodníkom pri budove bývalej slobodárne 

- je potrebné odpratať kopy konárov, ktoré ostali po opiľovaní 

- bolo by vhodné odpratať drevo z odpílených stromov od budovy bývalej 

slobodárne 

 

Jozef Masarovič 

- požiadal o pokosenie priestranstva pri bytovom dome č. 401, smerom ku 

ihrisku 

 

Ľubica Uličná 

- informovala prítomných o príprave pripomienkového popoludnia pri 

príležitosti 111. výročia vzniku ochotníckeho divadla v obci, ktoré sa 

uskutoční 21. 6. 2014 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- na cintoríne je potrebné odpratať haluzinu od živého plota 



- je potrebné vymeniť nádrž na vodu na cintoríne 

Ľubomír Gajdoš 

- upozornil na potrebu zaasfaltovania rigolu pred požiarnou zbrojnicou 

 

Milan Majer  

- priestranstvo v lokalite „panský kút“ je potrebné zasypať drťou z cesty a 

zavalcovať 

 

K bodu č. 7 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.50 h. 

 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

            Bc. Anna Papajová 

                starostka  
 

 

 

 

 

 
 


