
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  30. 6. 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, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo 

Neprítomní: Jozef Masarovič, Ľubica Uličná 

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. Záverečný účet obce za rok 2013  

6. Informácia o uskutočnených stavebných akciách 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Anna 

Papajová. Privítala všetkých prítomných. 

Ospravedlnení poslanci:  Jozef Masarovič, Ľubica Uličná 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 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: Milan Majer, Peter Šeďo, Miroslav Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



Hlasovanie: za:  7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

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

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo,) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter 

schvaľuje  

- program rokovania. 

 

Hlasovanie: za:  7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

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

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo,) 

 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. Záverečný účet obce za rok 2013  

6. Informácia o uskutočnených stavebných akciách 

7. Rôzne 

8. 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 Záverečný účet obce za rok 2013 

Starostka  obce predložila k prerokovaniu Záverečný účet obce , ktorý bol 

jednohlasne schválený  bez výhrad a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 15/2014 

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

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

 

schvaľuje 

- záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

- použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

upraveného o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv 

  v sume 45229,55 EUR na tvorbu rezervného fondu 

 

- zostatok finančných operácií  

  v sume 8009,31 EUR na tvorbu rezervného fondu 

podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie: za:  7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

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

Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo,) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 16/2014 

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. 7/2014 

 



Hlasovanie: za:  7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

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

Ľubomír Orieška, Peter Šeďo,) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Informácia o uskutočnených stavebných akciách 

- ukončený bol chodník pre peších od rodinného domu č. 195  po rodinný 

dom č. 200 

- na priestranstvo popri garážach medzi  bytovým domom č. 6 a budovou č. 5 

bola dovezená recykláž z cesty 

- vybudované bolo detské ihrisko na priestranstve za bytovým dom č. 464 

- ukončilo sa verejné osvetlenie, zaslaná bola žiadosť o platbu 

- pripravuje sa rekonštrukcia priestranstva pri bytovom dome č. 12 

 

Ďalším bodom rokovania obecného zastupiteľstva bolo prejednanie 

Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2014 o parkovaní vozidiel na 

verejných priestranstvách. 

 

Uznesenie č. 17/2014 

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 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2014 o parkovaní vozidiel 

 

Hlasovanie: za:  7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

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

Ľubomír Orieška, Peter Šeďo,) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

 

 

 



Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.  

Obecné zastupiteľstvo určilo počet poslancov a rozsah výkonu funkcie  

starostu na  volebné obdobie rokov 2015-2018 

 

Uznesenie č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 3 a 4 písm. i) 

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

 

Určuje 

a./ počet poslancov na volebné obdobie rokov 2015 – 2018  a to 9 poslancov 

b./ rozsah výkonu funkcie starostu a to 100 % 

 

Hlasovanie: za:  7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ľubomír 

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

Ľubomír Orieška, Peter Šeďo,) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 Rôzne 

 

Ing. František Debnár z Liptovského Mikuláša požiadal o vydanie 

rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií v dňoch 16. – 23. 

augusta 2014 počas organizovania motoristickej akcie „MRC Liptov“, ktorej 

trať bude prechádzať aj cez kataster obce. Obecné zastupiteľstvu schválilo 

vydanie rozhodnutia. 

 

Milan Majer 

- upozornil na poruchy obecného rozhlasu, poruchy pri hlásení 

 

Ing. Milan Kelčík 

- upozornil na potrebu opílenia kríkov, ktoré bránia výhľadu pri výjazde 

z obce na hlavnú cestu 

 

 

 

 



K bodu č. 8 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 18.50 h. 

 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

            Bc. Anna Papajová 

                starostka  
 

 

 

 
 

 

 


