
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  27. 11. 2014 

 

P r í t o m n í :  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

   súčasť tejto zápisnice. 

P r o g r a m: 1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a poslancov 

obecného zastupiteľstva (OZ) a odovzdanie osvedčení o 

zvolení 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie 

insígnií 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva 

6. Príhovor  novozvolenej starostky obce 

7. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu 

ustanovujúceho zasadnutia OZ 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Poverenie zastupovaním starostky obce 

10.Voľba predsedov a členov komisií OZ 

11. Určenie platu starostky 

12. Diskusia 

13.Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

  

 Rokovanie  obecného  zastupiteľstva  otvorila a viedla starostka obce 

Bc. Anna Papajová.  

 

 

 

 



K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Peter Šeďo 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

K bodu č. 3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva (OZ) a odovzdanie osvedčení o zvolení 

 

Predseda miestnej volebnej komisie v Liptovskom Petre oboznámil 

prítomných s výsledkami volieb do samosprávnych orgánov obce konaných 

dňa 15. 11. 2014. 

Volieb sa zúčastnilo 630 občanov z celkového počtu 1150 zapísaných 

voličov, čo predstavuje 54,78 %. Za starostku obce bola zvolená Bc. Anna 

Papajová s počtom hlasov 307. Na ďalších miestach sa umiestnili 

Ing. Pavel Slabej       189 hlasov 

Ján Palider        112 hlasov 

Jozef Masarovič         20 hlasov 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci: 

 

1. Ing. Ľubomír Belobrad     400 hlasov 

2. Miroslav Krčula      345 hlasov 

3. Ľubica Uličná       329 hlasov 

4. Stanislav Žiška       314 hlasov 

5. Ing. Matej Čukan      299 hlasov 

6. Marek Zachar       295 hlasov 

7. Ing. Ľubomír Orieška      255 hlasov 

8. Bc. Ján Kamenský      245 hlasov 

9. Peter Šeďo       231 hlasov 

 

Náhradníci 

 

1. Ing. Milan Kelčík      209 hlasov 

2. Jana Fabianová       184 hlasov 

3. Ľubomír Gajdoš      168 hlasov 

 

 

 



K bodu č. 4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií 

 

Novozvolená starostka obce Bc. Anna Papajová zložila zákonom 

prepísaný sľub prečítaním sľubu a  podpisom pod text sľubu. 

 

K bodu č. 5 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce 

 

Novozvolená starostka prečítala znenie sľubu poslanca. Poslanci zložili 

sľub podpisom pod text sľubu. 

 

K bodu č. 6 Príhovor novozvolenej starostky obce 

 

Keďže  starostka a všetci zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný 

sľub, starostka vyhlásila zastupiteľstvo za uznášania schopné. 

Následne predniesla starostka obce príhovor.  

 

Uznesenie č. 28/2014 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský  Peter  

A.  berie na vedomie 

 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 2. vystúpenie novozvolenej starostky 

B. konštatuje, že 

1. novozvolená starostka obce Bc. Anna Papajová zložila zákonom 

predpísaný sľub starostky obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
ING. ĽUBOMÍR BELOBRAD 

ING. MATEJ ČUKAN      

Bc. JÁN KAMENSKÝ 

MIROSLAV  KRČULA      

ING. ĽUBOMÍR ORIEŠKA     

PETER ŠEĎO       

ĽUBICA ULIČNÁ 

MAREK ZACHAR 

STANISLAV ŽIŠKA 

 

 

  



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

Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

        

 

K bodu č. 7 Voľba návrhovej komisie a schválenie programu ustanovujúceho 

zasadnutia OZ 

 

 Do  návrhovej  komisie  boli  schválení   poslanci:   Ľubica Uličná,  

Ing. Ľubomír Orieška, Miroslav Krčula.  

 

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

Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

Starostka obce oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho 

zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter 

schvaľuje  

- program rokovania. 

 

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

Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

P r o g r a m:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva (OZ) a odovzdanie osvedčení o zvolení 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Príhovor  novozvolenej starostky obce 

7. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu ustanovujúceho 

zasadnutia OZ 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Poverenie zastupovaním starostky obce 

10.Voľba predsedov a členov komisií OZ 

11. Určenie platu starostky 

12. Diskusia 

13.Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

 

K bodu č. 8 Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starostka obce predložila návrh, aby obecné zastupiteľstvo poverilo 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo poveruje na vykonávanie funkcie 

Ľubicu Uličnú. 

Uznesenie č. 29/2014 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský  Peter  

poveruje 

poslanca Uličnú Ľubicu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 

5 tretia veta ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 



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

Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 9 Poverenie zastupovaním starostky obce 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom zástupcu starostky obce. 

Touto funkciou bol poverený Miroslav Krčula. 

 

K bodu č. 10 Voľba predsedov a členov komisií OZ 

 

Starostka obce predniesla návrh na zriadenie komisií a ich predsedov: 

 

komisia finančná     predseda Ing. Ľubomír Orieška 

 

komisia výstavby, územného plánovania 

a ochrany životného prostredia  predseda Ing. Matej Čukan 

 

komisia ochrany verejného poriadku predseda Miroslav Krčula 

 

komisia kultúry, športu a vzdelávania predseda Ing. Ľubomír Belobrad 

 

komisia sociálna     predseda Ľubica Uličná 

 

Starostka obce požiadala prítomných poslancov predložiť do nasledujúceho 

zastupiteľstva návrhy členov komisií. 

 

Starostka predložila návrh poslancov, ktorí budú členmi komisie verejného 

záujmu, ktorej bude v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná podávať 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Schválení 

boli poslanci Ing. Ľubomír Orieška - kandidát strany SMER – sociálna 

demokracia,  Peter Šeďo – kandidát strany TIP a Marek Zachar ako nezávislý 

kandidát. 

 



Uznesenie č. 30/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský  Peter  

A. zriaďuje 

komisie a to  komisiu finančnú 

komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany 

životného prostredia 

komisiu ochrany verejného poriadku 

komisiu kultúry, športu a vzdelávania 

komisiu sociálnu 

komisiu pre ochranu verejného záujmu 

 

B. volí 

a) predsedu komisie finančnej     Ing. Ľubomír Orieška 

    predsedu komisie výstavby, územného 

    plánovania a ochrany životného prostredia  Ing. Matej Čukan 

    predsedu komisie ochrany verejného poriadku Miroslav Krčula 

    predsedu komisie kultúry, športu a vzdelávania Ing. Ľubomír Belobrad 

    predsedu komisie sociálnej     Ľubica Uličná 

 

b) členov komisie pre ochranu  

    verejného záujmu      Ing. Ľubomír Orieška 

         Peter Šeďo 

         Marek Zachar 

  

 

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

Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

 

 



K bodu č. 11 Určenie platu starostky 

V zmysle § 4, odsek 1,2 zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhodne o plate starostu.  

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

a platových pomeroch starostov obcí 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. 

U obcí 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 určilo starostke plat vo výške 1.632,- €. 

 

Uznesenie č. 31/2014 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský  Peter  

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 

90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Bc. Anny Papajovej vo výške 

1.632,- €. 

 

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

Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír 

Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa bude schádzať 1x za dva mesiace. Najbližšie 

zasadnutie bude 26. januára 2015. 

 

 

 



K bodu č. 12 Diskusia 

 Nakoľko zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo prvé v novom 

volebnom  období  poslanci OZ vyslovili presvedčenie v dobrú kolektívnu  

spoluprácu a svoje pripomienky budú deklarovať na ďalšom prvom 

pracovnom zasadnutí OZ v januári 2015. 

 

K bodu č. 12 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Na dnešnom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 28, 29, 30, 31/2014. 

 

K bodu č. 14 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 18.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

 

            Bc. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 
 

 

 
 

 


