Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 23. 3. 2015
Prítomní:

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
Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór
Júlia Illéšová, zapisovateľka

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o hospodárení obce za rok 2014
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2015
6. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
8. Určenie výšky dotácie pre centrá voľného času
9. Informácia o projekte ochrany životného prostredia
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: Miroslav Krčula, Stanislav Žiška
Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Orieška, Bc. Ján Kamenský, Marek Zachar
Zapisovateľka: Júlia Illéšová
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 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. Správa o hospodárení obce za rok 2014
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2015
6. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
8. Určenie výšky dotácie pre centrá voľného času
9. Informácia o projekte ochrany životného prostredia
10.Rôzne
11.Interpelácie
12.Návrh na uznesenie
13.Záver

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo schválenie ukladacie uznesenie
s povinnosťou vytypovať kronikára obce. Za kronikára obce bola jednohlasne
schválená p. Ľubica Uličná
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- na pozíciu kronikára obce p. Ľubicu Uličnú
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
Ďalším bodom rokovania bolo určenie členov dozornej rady SBH s.r.o.
Liptovský Peter. Za členov boli schválení:
Ing. Matej Čukan – predseda dozornej rady
Ing. Ľubomír Orieška
Miroslav Krčula
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- členov dozornej rady SBH s.r.o. Liptovský Peter
- Ing. Matej
Čukan - predseda
- 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

K bodu č. 4 Správa o hospodárení obce za rok 2014
Ekonómka obce Ing. Dagmar Schlégerová oboznámila prítomných s obsahom
Správy o hospodárení obce za rok 2014. Správa o hospodárení bola
jednohlasne vzatá na vedomie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 pism. b
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
- Správu o hospodárení obce 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. 5 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2015
Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený zákonným spôsobom a všetci
prítomní ho jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce 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

K bodu č. 6 Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014
Kontrolór obce oboznámil prítomných z obsahom správy o kontrolnej
činnosti za rok 2014. Správa bola jednohlasne vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 26/2015
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 kontrolnej činnosti kontrolóra obce 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. 7 Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného
zásobovania
vodou
a náhradného
odvádzania
odpadových
vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Uznesenie č. 27/2015
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
- Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp
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 Určenie výšky dotácie pre centrá voľného času
Mesto Liptovský Hrádok požiadalo o schválenie dotácií pre centra voľného
času pracujúce na území mesta. Schválený bol príspevok vo výške 55,- € na
jedno dieťa.
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
- finančný príspevok pre centrá voľného času vo výške 55,- € na jedno dieťa
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 projekte ochrany životného prostredia
Starostka informovala prítomných o podmienkach projektu na zlepšenie
životného prostredia. Obec získala z environmentálneho fondu financie vo
výške cca 20.000,- €, ktoré budú slúžiť na úpravu priestranstva popri štátnej
ceste od autobusovej zastávky smerom na L. Hrádok, úpravu trávnikov,
výsadbu stromov. Spoluúčasť obce je vo výške cca 1.200,- €.
Uznesenie č. 29/2015
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
informáciu o projekte ochrany životného prostredia
schvaľuje
- spoluúčasť obce na projekte vo výške 1.200,- €

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 informovala prítomných o skutočnosti, že 1. 4. 2015 bude
v Žiline udelený „Titul Zaslúžilý člen DPO SR“ za celoživotnú prácu pre
DPO SR p. Milanovi Majerovi.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
- odovzdanie „Titulu Zaslúžilý člen DPO SR“ za celoživotnú prácu pre DPO
SR p. Milanovi Majerovi“ v Žiline dňa 1. 4. 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

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý navrhuje aktivity
v obci v budúcnosti bude potrebné aktualizovať. Realizovať ho bude Miestna
akčná skupina Horný Liptov Liptovský Hrádok. Na základe prípravy plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nové programové obdobie je potrebné
určiť komisiu, ktorá bude spolupracovať s kanceláriou MAS a ktorá bude
pripravovať podklady pre spracovanie PHSR. Zástupcovia komisie musia byť
tak zo súkromného ako aj verejného sektora. Do komisie boli schválení:
- Bc. Ján Kamenský /verejný sektor/
- Marek Zachar /verejný sektor/
- Milan Krivoš /súkromný sektor/

Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- členov komisie na prípravu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
na nové programové obdobie:
- Bc. Ján Kamenský /verejný sektor/
- Marek Zachar /verejný sektor/
- Milan Krivoš /súkromný sektor/
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 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 podľa počtu obyvateľov. S ohľadom na počet
obyvateľov obce v rozmedzí 1001 do 3000, ide o násobok 1,98. Priemerná
mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014 je stanovená na sumu
858,- €. Podľa § 4, ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím
zvýšiť. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostky a schválilo plat vo
výške 1.954,- €.
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11, ods. 4,
písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
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 15 %, a to v sume 1.954,- .
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:
zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

V zmysle § 18c zákona číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení patrí
kontrolórovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach od 1001 do 3000 obyvateľov 1,54.
Pracovný úväzok kontrolóra obce je 12,5 %. Plat kontrolóra je určený vo
výške 166,- €.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ponuku p. Eleny Droppovej na
odpredaj stánku, v ktorom realizovala svoju podnikateľskú činnosť pre
potreby obce.
Obecné zastupiteľstvo vydalo zamietavé stanovisko.
Členovia stavebnej komisie boli poverení posúdením stavu šachy pri
budove požiarnej zbrojnice.
K bodu č. 11 Interpelácie
Ing. Matej Čukan
- informoval sa o termíne uloženia veľkoobjemových kontajnerov.
Kontajnery budú rozmiestňované po obci v termíne od 27. 3. 2015
do 17. 4. 2015
Miroslav Krčula
- upozornil na poškodený kanalizačný poklop pri bytovom dome č. 240,
je potrebné zhotoviť nový
- upozornil na chýbajúce dopravné značky označujúce obmedzenú
rýchlosť v obci
Stanislav Žiška
- informoval sa o možnosti vybudovania prístreškov na autá medzi
budovami č. 4, 5, 6, 7 – stavebná komisia vypracuje návrhy
Marek Zachar
- v sobotu 4. 4. 2015 sa uskutoční na multifunkčnom ihrisku II. ročník
futbalového turnaja o putovný pohár Miroslava Zachara

Bc. Ján Kamenský
- upozornil na prepadnutý poklop na priestranstve za bývalým
obchodom smerom do L. Hrádku
- na autobusových zastávkach sú prasknuté sklá
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 19.30 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Bc. Anna Papajová
starostka

