
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  17. 3. 2014 

 

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

Poslanci: Ing. Matej Čukan, Ľubomír Gajdoš, Miroslav 

Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná 

Neprítomní: Ing. Milan Kelčík 

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. Správa o hospodárení obce za rok 2013 

6. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce 

7. Správa o činnosti kontrolóra obce za rok 2013 

8. Návrh na prerokovanie platu starostky 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Anna 

Papajová. Privítala všetkých prítomných. 

Ospravedlnení poslanci:  Ing. Milan Kelčík 

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: Ing. Ľubomír Orieška, Ľubomír Gajdoš 



Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan, Jozef Masarovič, Miroslav Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, 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:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, 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. Správa o hospodárení obce za rok 2013 

6. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce 

7. Správa o činnosti kontrolóra obce za rok 2013 

8. Návrh na prerokovanie platu starostky 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Predložila starostka obce. 



Uznesenie č. 5/2014  - účasť na dražbe nehnuteľností parc. č. KN-C 79/1 

a 83/4 v maximálnej výške finančných prostriedkov v zmysle „Vyhlášky 

o dražbe nehnuteľností“ 

- dražby sa nezúčastnil žiadny záujemca, v ďalšom kole bude cena znížená 

 

 

Uznesenie č. 6/2014 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení  

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, 

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 

        

K bodu č. 5 Správa o hospodárení obce za rok 2013 

Ekonómka Ing. Dagmar Schlégerová oboznámila prítomných s obsahom 

Správy o hospodárení obce za rok 2013. Správa bola jednohlasne schválená. 

 

Uznesenie č. 7/2014 

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

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

 

schvaľuje 

Správu o hospodárení obce za rok 2013 

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, 

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 



K bodu č. 6   VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Starostka predložila návrh VZN, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) 

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

 

schvaľuje 

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, 

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Správa o činnosti kontrolóra obce za rok 2013 

 

Kontrolór  obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. 

Predmetom kontroly bolo dodržanie podmienok verejných súťaží a výberové 

konania realizované obcou v roku 2013.  

Vzhľadom k konštatovaniu kontrolóra, že výberové konanie na miesto 

konateľa SBH, s.r.o. L. Peter nebolo v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. 

o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, odporučil 

ho zopakovať. Po posúdení priebehu výberového konania, ako aj po 

odbornom stanovisku právnika, ktorý konštatoval, že výberové konanie je 

v súlade so zákonom a jeho zrušenie a zopakovanie nemá podklad v zákone,  

starostka dala hlasovať   

 

Uznesenie č. 9/2014 

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

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

 

zamietlo  



 

zopakovanie výberového konania na miesto konateľa SBH, s.r.o. Liptovský 

Peter 

 

 

Hlasovanie: za:  0 poslancov 

 proti:  4 poslanci (Ing. Matej Čukan, Milan Majer, 

Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná) 

 zdržal sa: 4 poslanci (Ľubomír Gajdoš, Miroslav Krčula, 

Jozef Masarovič, Peter Šeďo) 

 

Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnila riaditeľka Materskej školy 

v Liptovskom Petre, ktorá oboznámila prítomných s organizačnou štruktúrou 

MŠ a aktivitami zariadenia. Deti navštevujúce materskú  školu pravidelne 

prispievajú svojim programom k obohateniu kultúrnych akcií 

organizovaných obcou a organizujú akcie ako sú tvorivé dielne, navštevujú 

divadelné predstavenia. Vedenie materskej školy spolu s rodičmi vypracovali 

projekt, ktorý bude zameraný na opravu a rekonštrukciu priestranstva 

záhradky pri MŠ, opravu preliezok a tiež projekt zameraný na získanie 

interaktívnej tabule spolu s notebookom. 

 

Starostka podala informáciu o spracovanom projekte na rekonštrukciu 

podkrovia materskej školy, v rámci ktorého budú vybudované nové 

priestory. Vznikne jedna veľká spálňa , sociálne zariadenie, sklad na prádlo. 

Na II. poschodí budovy sa namiesto spálne vytvorí priestor na denné, 

vyučovacie aktivity. 

 

Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti 

NAT ENERGY s.r.o. Predložili návrh prestavby plynových kotolní na 

kotolne, ktoré využívajú ako zdroj drevnú štiepku v spojení s najvyspelejšou 

technológiou automatických kotlov na spaľovanie biomasy. Prejavili záujem 

o prenájom tepelného hospodárstva. Plynové kotolne by boli 

zmodernizované,  pri výrobe tepla by využívali vlastné zásoby štiepky. 

Všetky náklady spojené s modernizáciou by znášala spoločnosť.  

Zástupcom firmy bude umožnený vstup do kotolní a poskytnuté údaje 

o spotrebe za posledný kalendárny rok a o počte objektov napojených na 

plynové kotolne. 



 

K bodu č. 8 Návrh na prerokovanie platu starostky 

Podľa § 3, odsek 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obci a primátorov miest patrí starostovi obce plat, ktorý 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet 

obyvateľov obce v rozmedzí 1001 do 3000, ide o násobok 1,98. Priemerná 

mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 je stanovená na sumu 

824,- €. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť. Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo plat starostky  a schválilo plat vo výške 1.959,- €. 

 

Uznesenie č. 10/2014 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter prerokovalo plat starostky obce 

v  súlade s § 4 ods. 4  zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a 

 

Schvaľuje 

starostke obce Liptovský Peter v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z.  

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 20 %, a to v sume 1.959,-  

mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2014. 

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, 

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Ďalším bodom rokovania OZ bolo prejednanie ceny pozemku, ktorý plánuje 

obec odkúpiť. Ide o parcelu KN-E č. 63/2  o výmere 128 m2, ktorej vlastníkom 

je Ing. Martin Repčík, bytom Liptovský Peter č. 104. Uvedená parcela sa 

nachádza v „Pešti“ pri mostíku cez Mlynicu a tvorí verejné priestranstvo. 

Schválená bola cena pozemku vo výške 20,-€/ m2.  

 



Uznesenie č. 11/2014 

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

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

 

Schvaľuje 

kúpu pozemku KN-E č. 63/2 o výmere 128 m2 v cene 20,- €/m2  od Ing. 

Martina Repčíka, Liptovský Peter č. 104 

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, 

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 12/2014 

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 

- zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 

 

Hlasovanie: za:  8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

Gajdoš, Miroslav Krčula, Milan Majer, Jozef Masarovič, 

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 9 Rôzne 

 

Starostka podala obecnému zastupiteľstvu nasledovné  informácie: 

- bolo objednané dopravné zrkadlo o priemere 90 cm, ktoré bude umiestnené 

pri budove kultúrneho domu 

- v rámci Miestnej akčnej skupiny obec podala projekt na výstavbu detského 

ihriska. Projekt vo výške 10.000,- € bol schválený a detské ihrisko bude 

vybudované v lokalite za nájomným bytovým domom č. 464  



- prebehli verejné súťaže na rekonštrukciu miestnej komunikácie cez obec od 

kultúrneho domu smerom k ceste II/537 a na chodník na sídlisko. Obidve 

stavby budú realizovať Cestné stavby, ktoré vyhrali verejné súťaže. 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- upozornil na potrebu vyčistenia priestranstva pri cintoríne, obstrihania 

živého plotu,  

- pod brehom, smerom k hrádzi pri rieke Belá sa vytvárajú skládky odpadu 

- je potrebné upraviť živý plot na sídlisku 

 

Milan Majer 

- upozornil na potrebu úpravy sochy murára 

- informoval sa o soche, ktorá bude umiestnená v parku 

- cestu do panského kúta je potrebné vyasfaltovať, príp. doviesť frézovaný 

odpad 

- vhodné by bolo aj vytypovať ďalšie lokality v obci na zasypanie frézovaným 

odpadom 

 

Ľubica Uličná 

- informovala o pripravovanej spomienkovej akcii pri príležitosti 111 rokov 

od vzniku ochotníckeho divadla v obci  

 

Peter Šeďo 

- upozornil na čiernu skládku v lokalite popri diaľnici smerom na Podtureň 

 

Ing. Matej Čukan 

- informoval sa, či budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery po obci 

v rámci jarného upratovania 

 

K bodu č. 10 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.30 h. 

 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

                  Bc. Anna Papajová 

                 starostka  
 



 
 


