
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  26. 1. 2015 

 

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

Poslanci: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan, Bc. Ján 

Kamenský, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter 

Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

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. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o určení dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci 

Liptovský Peter v roku 2015 

5. Informácia o vykonaných preventívnych protipožiarnych 

prehliadkach v rodinných domoch 

6. Schválenie členov komisií OZ a určenie náplne ich práce 

7. Rokovací poriadok komisie OZ v Liptovskom Petre na ochranu 

verejného záujmu 

8. Zásady obce Liptovský Peter o vybavovaní sťažností 

9. Informácia o možnosti zmeny dodávky tepla z obnoviteľných 

zdrojov 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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 9 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

Overovatelia zápisnice: Bc. Ján Kamenský, Peter Šeďo 

Návrhová komisia: Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Ing. Matej Čukan 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Uznesenie č. 1/2015 

 

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  

- program rokovania OZ, návrhovú komisiu, overovateľov 

 

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: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o určení dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci 

Liptovský Peter v roku 2015 

5. Informácia o vykonaných preventívnych protipožiarnych 

prehliadkach v rodinných domoch 

6. Schválenie členov komisií OZ a určenie náplne ich práce 

7. Rokovací poriadok komisie OZ v Liptovskom Petre na ochranu 

verejného záujmu 



8. Zásady obce Liptovský Peter o vybavovaní sťažností 

9. Informácia o možnosti zmeny dodávky tepla z obnoviteľných 

zdrojov 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia. 

 

K bodu č. 4 VZN o určení dotácie na prevádzku Materskej školy 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku a účel použitia dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne. 

 

Uznesenie č. 2/2015 

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 dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej 

jedálne v obci Liptovský Peter 

 

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. 5 Informácia o vykonaných preventívnych protipožiarnych 

prehliadkach v rodinných domoch 

 

Starostka obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/2014 zo 

dňa 7.11. 2014 poverila preventivára obce vykonaním preventívnych 

prehliadok v rodinných domov. Správu podal p. Milan Majer. Hlavným 

poslaním kontrol je zistenie a odstránenie požiarnych nedostatkov a týmto 



spôsobom ochrániť ľudské životy a materiálne hodnoty. Preventívne 

prehliadky v rodinných domoch realizovalo päť kontrolných hliadok. 

Zamerali sa na kontrolu elektrickej inštalácie v rodinných domoch ako aj 

prístavbách, inštaláciu a obsluhu vykurovacích telies a technický stav 

komínov. Neboli zistené vážne nedostatky, ktoré by bolo potrebné 

bezodkladne riešiť orgánmi obce. 

 

Uznesenie č. 3/2015 

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

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

 

berie na vedomie 

Správu o vykonaní preventívnych protipožiarnych prehliadok za rok 2014 

 

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. 6 Schválenie členov komisií OZ a určenie náplne ich práce 

Predložené boli návrhy členov komisií obecného zastupiteľstva a to 

nasledovne: 

 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia: 

- Ing. Matej Čukan, Peter Šeďo, Stanislav Žiška 

 

Uznesenie č. 4/2015 

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

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

 

schvaľuje 

a.) členov komisie výstavby, územného plánovania a ochrany životného 

prostredia 

b.) náplň práce komisie výstavby, územného plánovania a ochrany 

životného prostredia 



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

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Bc. Ján Kamenský) 

 

Komisia ochrany verejného poriadku: 

- Milan Majer, Ľubomír Gajdoš, Bc. Ján Kamenský, Stanislav Žiška 

 

Uznesenie č. 5/2015 

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

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

 

schvaľuje 

a.) členov komisie ochrany verejného poriadku  

b.) náplň práce komisie ochrany verejného poriadku 

 

 

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

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Bc. Ján Kamenský) 

 

Komisia kultúry, športu a vzdelávania: 

- Eva Schlégerová, Marta Bendíková, Stanislav Žiška, Miroslav Dulovec 

 

Uznesenie č. 6/2015 

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

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

 

schvaľuje 

a.) členov komisie kultúry, športu a vzdelávania 

b.) náplň práce komisie kultúry, športu a vzdelávania 

 

 



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

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Bc. Ján Kamenský) 

 

Komisia sociálna: 

- Peter Šeďo, Katarína Šušlíková, Jaroslav Čupka, Marek Zachar 

 

Uznesenie č. 7/2015 

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

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

 

schvaľuje 

a.) členov sociálnej komisie   

b.) náplň práce sociálnej komisie 

 

 

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

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Bc. Ján Kamenský) 

 

Finančná komisia: 

- Milan Majer, Ľubomír Gajdoš, Miroslav Krčula 

 

Uznesenie č. 8/2015 

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

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

 

schvaľuje 

a.) členov finančnej komisie  

b.) náplň práce finančnej komisie 

 

 



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

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Bc. Ján Kamenský) 

 

 

K bodu č. 7 Rokovací poriadok komisie OZ v Liptovskom Petre na ochranu 

verejného záujmu 

Starostka predložila rokovací poriadok komisie na ochranu verejného 

záujmu. Komisia sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a prejednáva sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach, ktoré boli 

podané v súvislosti s výkonom funkcie starostu, poslanca a hlavného 

kontrolóra. Posudzuje majetkové priznania vedúcich pracovníkov organizácií 

obce. 

 

Uznesenie č. 9/2015 

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

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

 

schvaľuje 

Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu 

 

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. 8 Zásady obce Liptovský Peter o vybavovaní sťažností 

Starostka predložila k schváleniu zásady obce o vybavovaní sťažností, ktoré 

upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, príslušnosť 

pri prešetrovaní a písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia, pri 

kontrolovaní vybavovania sťažností proti starostke a pracovníkom obecného 

úradu. 



Uznesenie č. 10/2015 

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

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

 

schvaľuje 

Zásady o vybavovaní sťažností 

 

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 Informácia o možnosti zmeny dodávky tepla z obnoviteľných 

zdrojov 

Zástupcovia firmy Lehotsky Capital oboznámili prítomných s návrhom 

riešenia zmeny vykurovania a zníženia ceny tepla, teplej úžitkovej vody 

a prevádzkových nákladov plynových kotolní v Liptovskom Petre za pomoci 

osadenia kotlov na biomasu  navrhované do bývalej budovy plynovej kotolne 

č. 5 (prípadne v inej budove) s následným prepojením s plynovými kotolňami 

č. 1 a 4 a pripojením obecných objektov. 

V termíne 03/2015 sa uskutoční verejný hovor občanov, kde budú občania 

oboznámení s uvedenou možnosťou  a kde budú môcť vyjadriť svoj postoj 

k prípadnej zmene vykurovania a k riešeniu tejto témy. 

 

Uznesenie č. 11/2015 

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

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

 

ukladá 

uskutočniť verejný hovor k možnosti zmeny vykurovania 

 

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. 10 Rôzne 

 

Starostka predložila k schváleniu zmluvu s Mestom Liptovský Hrádok 

o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Liptovskom Hrádku na 

zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku plánovania 

a stavebného poriadku vrátane obstarávania drobných stavieb, stavebných 

úprav a udržiavacích prác a na úseku pozemných komunikácií pre miestne 

komunikácie a účelové komunikácie 

 

Uznesenie č. 12/2015 

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

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

 

Schvaľuje 

Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Liptovskom 

Hrádku, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok na zabezpečenie 

výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. 

a prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a samosprávne kraje na úseku: 

a) územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného 

zákona do pôsobností účastníkov zmluvy vrátane činností podľa § 57 

stavebného zákona, vrátane obstarávania drobných stavieb, stavebných 

úprav a udržiavacích prác 

b) pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Z. o pozemných 

komunikáciách (ďalej len cestný zákon) pre miestne komunikácie 

a účelové komunikácie 

 

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 informovala o obsahu protestu prokurátora proti VZN obce 

Liptovský Peter č. 4/2014. VZN  je potrebné uviesť do súladu so zákonom. 

 

Uznesenie č. 13/2015 

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

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

 

a.) ruší 

VZN č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania  vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp prijaté na 

zasadnutí OZ dňa 07. 11. 2014 uznesením č. 22/2014 v celom rozsahu  

b.) ukladá 

obecnému úradu pripraviť a následne schváliť nové VZN o spôsobe 

náhradného zásobovania  vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp tak, aby bolo v súlade so zákonom, aby 

v ňom bola len úprava v rozsahu splnomocnenia zákonom 

 

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 

 

Audítor Ing. Pavel Fianta vykonal audit a predložil správu o overení účtovnej 

závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy za rok 2013. 

 

Uznesenie č. 14/2015 

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

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

 

berie na vedomie 

správu audítora 

a/ o overení účtovnej závierky za rok 2013 

b/ overení súladu konsolidovanej Výročnej správy s účtovnou  závierkou 

Obce Liptovský Peter 
c/  o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

 



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 zaoberalo schválením plánu zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a programom zasadnutí. 

 

Uznesenie č. 15/2015 

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

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

 

schvaľuje 

harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a orientačný program 

týchto zasadnutí na rok 2015 

 

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 predložila návrh členky rady školy materskej školy. Do funkcie 

bola navrhnutá a jednohlasne schválená p. Ľubica Uličná. 

 

Uznesenie č. 16/2015 

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

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

 

schvaľuje 

p. Uličnú Ľubicu ako zástupcu do rady školy  

 



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 oboznámila prítomných s obsahom zamietavého stanoviska, ktoré 

bolo vydané a zaslané obcou Ministerstvu ŽP SR k zámeru “Zariadenie na 

vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou 

v lokalite Žadovica k.ú. Podtúreň“. Obec jednoznačne odmietla tento zámer 

a urobí všetky kroky, aby sa toto zariadenie nevybudovalo. 

V termíne 5. 2. 2015 sa uskutoční v Liptovskom Hrádku verejný hovor 

k uvedenej problematike. Požiadala poslancov o účasť na tomto verejnom 

hovore. Taktiež informovala o Petícií proti tomuto zariadeniu. 

 

Uznesenie č. 17/2015 

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

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

 

berie na vedomie 

zamietavé stanovisko obce k zámeru Zariadenie na vysokotepelné 

zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite 

Žadovica k.ú. Podtúreň“ a podporuje Petíciu za odmietnutie tohto zámeru. 

 

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 poverila poslancov vytypovať vhodného kandidáta na kronikára 

obce. 

 

 

 



Uznesenie č. 18/2015 

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

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

 

ukladá 

poslancom obecného zastupiteľstva vytypovať, resp. vybrať vhodného 

kandidáta na kronikára obce 

 

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 

 

Tiež je potrebné určiť členov do dozornej rady SBH, s.r.o. Liptovský Peter 

 

Uznesenie č. 19/2015 

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

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

 

ukladá 

poslancom obecného zastupiteľstva vytypovať, resp. určiť vhodných členov 

do dozornej rady SBH, s.r.o. a následne doplniť stanovy obchodnej 

spoločnosti obce 

 

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 informovala prítomných o organizovaní akcie na ukončenie 

fašiangov spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, ktorá sa bude 

konať 14. 2. 2015. 

 



Uznesenie č. 20/2015 

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

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

 

schvaľuje 

organizovanie akcie na ukončenie fašiangov spojenej s ochutnávkou 

zabíjačkových špecialít dňa 14. 2. 2015 

 

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 informovala s postupom pri riešení sťažnosti Ing. Pavla Slabeja, 

v ktorej upozorňoval na problém, ktorý vzniká pri prechádzaní nákladných 

vozidiel prevažne s drevom do obce popri požiarnej zbrojnici. Bol objednaný 

a bude vypracovaný projekt dopravného značenia v obci a situácia bola 

konzultovaná na Okresnom úrade, odbore dopravy a cestných komunikácií 

v Liptovskom Mikuláši. Taktiež bude špeciálne samostatne riešená miestna 

komunikácia pred PZ (konkrétne pri ostrovčeku) tak, aby sa znemožnil 

prejazd takýchto áut na miestnu pílu 

 

K bodu č. 11 Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- upozornil na potrebu vytypovania správcu domu smútku 

 

Ľubica Uličná 

- navrhla pripraviť stretnutie v súvislosti s pripomenutím slávnych 

osobností obce 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- informoval sa o možnosti vytvorenia prechodu do lokality „Záhrady“ 

- navrhol vyrobenie tabuliek označujúcich názvoslovie častí obce 



- upozornil na skutočnosť, že zvody z ríní na budove materskej školy nie 

sú zvedené do kanalizácie a voda voľne vyteká pod chodníky a základy 

MŠ, je to potrebné dať opraviť 

 

K bodu č. 12 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 13 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

            Bc. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


