
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  7. 11. 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,  Ľubica Uličná 

Neprítomní: Peter Šeďo 

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. VZN č. 4 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

6. Rozpočet na rok 2014 a výhľadový rozpočet na roky 2016 a 2017 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Anna 

Papajová. Privítala všetkých prítomných. 

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: Ľubomír Gajdoš, Ing. Ľubomír Orieška 

Návrhová komisia: Milan Majer, Ľubica Uličná, Jozef Masarovič 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



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

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

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

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška,  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. VZN č. 4 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

6. Rozpočet na rok 2014 a výhľadový rozpočet na roky 2016 a 2017 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia. 

 

K bodu č. 4 Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 

     

K bodu č. 5 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 



Všeobecne záväzné nariadenie rieši situáciu v zásobovaní vodou v čase jej 

nedostatku,  poruchy na vodovodnom potrubí, upravuje obmedzenie alebo 

zákaz užívania pitnej vody, ak je to nevyhnutné, spôsob náhradného 

zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 

a zneškodňovanie obsahu žúmp. 

Na povinnosť schváliť všeobecne záväzné nariadenie obcou upozornila 

prokurátorka JUDr. Viera Binková z Okresnej prokuratúry Liptovský 

Mikuláš. 

 

Uznesenie č. 22/2014 

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 spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

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

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

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Rozpočet na rok 2014 a výhľadový rozpočet na roky 2016 a 2017 

Rozpočet obce na rok 2014 a výhľadový rozpočet na roky 2015-2016 bol 

zákonným spôsobom zverejnený. Poslanci ani občania nepredložili žiadne 

pripomienky. Rozpočet bol jednohlasne schválený.  

 

Uznesenie č. 23/2014 

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 a 

§ 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

 

 

I. berie na vedomie 

- návrh rozpočtu na roky 2016– 2017 



 

II.  schvaľuje 

a) návrh rozpočtu na rok 2015 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

- príjmy   366.420,- € 

- výdavky   311.145,- € 

 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy     10.000,- € 

- výdavky     67.275,- € 

 

Finančné operácie 

- prímy     33.000,- € 

- výdavky      31.000,- € 

 

Rozpočet spolu 

- príjmy   409.420,- € 

- výdavky   409.420,- € 

 

b)  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

c)  splnomocňuje starostku obce povoľovať presun rozpočtových prostriedkov 

a to v sume max. 1.500,- € 

 

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

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

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Rôzne 

 

Uznesenie č. 24/2014 

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. 13/2014 



 

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

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

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

Starostka predložila k schváleniu návrh na usporiadanie nevyčerpanej 

dovolenky v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2010-2014. 

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle 

zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie 

dovolenky. Podľa  § 116 ods. 3 Zákonníka práce jediná výnimka, kedy možno 

zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je 

skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa 

primerane použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím 

ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 

o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.  

 

Uznesenie č. 25/2014 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský  Peter v súlade s  § 2 ods. 2 a § 7 ods. 

1 zákona č. 253/1994 Zb.  o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest 

 

schvaľuje  

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 14 dní 

 

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

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

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Slovenský plynárenský priemysel z dôvodu havarijného stavu plynovodu 

bude realizovať rekonštrukčné práce od rodinného domu č. 201 (p. Morávek) 

po rodinný dom č. 226 (p. Garaj). 

 



Boli ukončené práce na rekonštrukcii verejného priestranstva v okolí 

bytového domu č. 12. 

 

V zmysle ustanovení § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi starostka poverila členov hasičského zboru vykonaním 

preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch, ktoré budú 

vykonané v období od 10. 11. 2014 do 31. 12. 2014. 

 

Uznesenie č. 26/2014 

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

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

 

schvaľuje  

poverenie k vykonaniu preventívnych protipožiarnych prehliadok 

v rodinných domoch 

 

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

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

Jozef Masarovič, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila cenové ponuky na zimnú údržbu miestnych 

komunikácií. Z predložených návrhov bola schválená cenová ponuka a bude 

uzatvorená zmluva s p. Petrom Čatlošom, bytom Liptovský Peter 238 

 

Uznesenie č. 27/2014 

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

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

 

schvaľuje  

uzatvorenie zmluvy na zimnú údržbu miestnych komunikácií s p. Petrom 

Čatlošom, Liptovský Peter 238 

 

Hlasovanie: za:  6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Milan 

Kelčík, Miroslav Krčula, Milan Majer,  Jozef Masarovič, 

Ľubica Uličná) 



 proti:  2 poslanci (Ľubomír Gajdoš, Ing. Ľubomír 

Orieška) 

 zdržal sa: 0 poslancov 

Milan Majer 

- informoval prítomných o účasti hasičov - chlapcov na futbalovom turnaji 

v Liptovskej Porúbke pri príležitosti otvorenia futbalového ihriska 

- upozornil na odpad – konáre za trafostanicou na sídlisku 

- priestranstvo – prístup do garáží na požiarnej zbrojnici bude potrebné 

upraviť 

- tiež je potrebná rekonštrukcia studne za požiarnou zbrojnicou z hľadiska 

bezpečnosti 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na potrebu orezania stromu pri bytovom dome č. 14, ktorý 

zakrýva verejné osvetlenie 

- navrhol umiestnenie dopravných značiek na stĺpy po verejnom osvetlení, 

ktoré je možné skrátiť 

- popri ceste smerom na cintorín by bolo vhodné rozmiestniť sneholamy 

- za križovatkou na Jamník smerom do poľa je vyvezený odpad 

 

Ľubomír Gajdoš 

- informoval sa, či budú okolo vybudovaných plôch pod kontajnery 

umiestnené aj obrubníky 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- informoval sa o možnosti osvetlenia cesty na cintoríne 

- upozornil na potrebu revízie chladiaceho zariadenia v dome smútku 

 

Ľubica Uličná 

- upozornila na spaľovanie odpadu v rodinnom dome č. 36 (Mirga Albert) 

 

K bodu č. 8 Záver 

V závere starostka poďakovala všetkým poslancom za vykonanú aktívnu 

prácu v uplynulom volebnom období 2010 – 2014 v prospech naše obce 

a popriala všetkým kandidujúcim poslancom k úspechu vo  voľbách, ktoré sa 

budú konať 15. novembra 2014. Starostka poďakovala všetkým za účasť 



a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené 

o 19.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

            Bc. Anna Papajová 

                starostka 
 

 


