Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 25. 5. 2015
Prítomní:

Ing. 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. Informácie o pripravovaných projektoch a stavebných akciách
v obci
5. Správa o vykonaní kontroly v SBH, s.r.o. Liptovský Peter
6. Rôzne
7. Interpelácie
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. 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: Ing. Ľubomír Orieška, Ing. Ľubomír Belobrad
Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan, Ľubica Uličná, Peter Šeďo
Zapisovateľka: Júlia Illéšová

Uznesenie č. 33/2015
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. Informácie o pripravovaných projektoch a stavebných akciách
v obci
5. Správa o vykonaní kontroly v SBH, s.r.o. Liptovský Peter
6. Rôzne
7. Interpelácie
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Na predchádzajúcom zastupiteľstve neboli schválené ukladacie uznesenia.
K bodu č. 4 Informácie o pripravovaných projektoch a stavebných akciách
v obci
Starostka informovala prítomných o stretnutí komisie pre prípravu plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Na zasadnutí sa vykonala analýza
minulého obdobia, urobilo sa konkrétne vyhodnotenie plnenia cieľov PHSR
a boli navrhnuté nové ciele.

Je vypracovaný projekt dopravného značenia. Projekt bol zaslaný na
odsúhlasenie na Dopravný inšpektorát v Liptovskom Mikuláš. Realizovaný
bude na etapy, ako prvé bude riešené priestranstvo v okolí požiarnej
zbrojnice.
Je vypracovaný projekt rekonštrukcie chodníkov a parkovacích miest pri
bytových domoch 254 – 255, po ukončení verejného obstarávania bude
následne projekt realizovaný.
Pripravuje sa územie pre výstavbu garáží, pozemky sa odkupujú do
vlastníctva obce a následne sa bude pripravovať výstavba garáži priamo so
záujemcami.
V materskej škole bude v letných mesiacoch realizovaná rekonštrukcia
podkrovia, čím vznikne priestor pre spálne detí a sociálne zariadenie
a uvoľnia sa priestory na voľno časové aktivity.
V súčasnosti sa realizuje výsadba stromčekov a následne zatrávnenie celého
zeleného pásu na priestranstve od autobusovej zastávky smerom na L.
Hrádok v rámci „Projektu zlepšenia kvality ovzdušia“, ktorý bol podporený
z Environmentálneho fondu.
V pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja je navrhnutá rekonštrukcia
parku pri kultúrnom dome, kde poslanci OZ schválili umiestnenie sochy
alebo reliéfu Martina Martinčeka. Na múriku, alebo zábradlí okolo parku
budú inštalované tabuľky významných rodákov našej obce, ktorých si obec
pripomína v rámci kultúrnych podujatí, alebo spomienkových slávností
každoročne (podľa výročia dátumu narodenia resp. úmrtia).
Vyhlásená bola výzva na kamerový systém, do ktorej sa naša obec plánuje
zapojiť.
V ďalších rokoch obec plánuje realizovať nasledovné projekty:
- rekonštrukciu miestneho rozhlasu,
- pripravuje sa architektonické riešenie priestoru okolo bytových
domov 1 – 10,

- rekonštrukcia komunikácií a rozšírenie parkovacích miest pri bytových
domoch 240 – 243,
- opravu vstupnej cesty a vstupnej brány na miestny cintorín spoločne
s vykonaním merania vlhkosti, resp. vysušením obvodových múrov
a drobnými opravami zádveria DS,
- rekonštrukciu miestnej komunikácie od hlavnej cesty pri autobusovej
zastávke smerom k novým domom,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na prebudovanie budovy
bývalej slobodárne a následne realizácia,
- cez granty na kultúrne podujatia plánujeme vypracovať projekt na
celodenný program na pripomenutie pridelenia trhových práv obce
spojený s prezentáciou remesiel a remeselníkov tvoriacich na území
obce,
- v prípade opodstatnenosti budeme sa uchádzať o vybudovanie
protihlukovej bariéry od diaľnice D1,
- na priestranstve v okolí rieky Belá je navrhnuté vybudovanie
multifunkčného areálu s rybníkmi, oddychovými zónami, s priestorom
na opekanie, cvičiskom pre psov, protipovodňovou hrádzou,
- bolo by vhodné zriadiť informačné centrum s dostupnými prospektami
obsahujúcimi údaje o významných osobnostiach obce.
Uznesenie č. 34/2015
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 pripravovaných projektoch a stavebných akciách v obci
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 Správa o vykonaní kontroly v SBH, s.r.o. Liptovský Peter
Kontrolór obce vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolu
v SBH, s.r.o. Liptovský Peter. Informoval prítomných s obsahom správy
o výsledku finančnej kontroly. Nakoľko kontrolou boli zistené nedostatky,
ku ktorým boli prijaté opatrenia s časovým plnením, je potrebné akútne
nedostatky zistené kontrolou odstrániť priebežne a ostatné v termíne do
30. 9. 2015.
Uznesenie č. 35/2015
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 kontrolóra o výsledku finančnej kontroly v SBH, s.r.o. Liptovský
Peter
ukladá
- SBH s.r.o. odstrániť zistené nedostatky do 30. 9. 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 Rôzne
Starostka informovala prítomných s obsahom „upozornenia prokurátora na
nesprávny postup orgánu verejnej správy pri vydávaní opatrenia“ - na
porušenie ustanovení § 25 ods. 2, 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov. Upozornenie prokurátora bolo prerokované
a poslanci OZ boli riadne poučení o dôslednom plnení povinností
a ustanovení vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona tak, aby v budúcnosti
vo vzťahu k procesu vybavovania opatrení prokurátora a prijímaní uznesení
boli v súlade so zákonom č. 153/2001 Z.z. v platnom znení.

P. Ján Hyben, bytom Liptovský Peter 93 požiadal o odkúpenie pozemku
vedľa kultúrneho domu. Žiadosť bola zamietnutá.
V sobotu 8. 5. 2015 sa uskutočnila brigáda pri čistení okolia obce, v rámci
ktorej sa vyčistilo okolie cesty na cintorín, hájik pri ihrisku, priestory pri
diaľnici a brehy Mlynice.
Dňa 23. 5. 2015 o 17.00 hod. sa uskutočnilo na priestranstve za novinovým
stánkom stavanie mája.
Dňa 6. 6. 2015 sa uskutoční športový deň pri príležitosti medzinárodného dňa
detí s rôznymi súťažami, atrakciami, ukážkou hasičského útoku
a kynologického výcviku, futbalovým turnajom. Športový deň bude večer
zavŕšený juniálesom.
Na 12. september 2015 je pripravované kultúrne podujatie – spomienkové
stretnutie s pripomenutím života a práce dvoch rodáčok z Liptovského Petra,
lekárok Márie Bellovej a prof. Ireny Jakubcovej-Dérerovej.

K bodu č. 7 Interpelácie
Marek Zachar
- upozornil na výpadky elektrickej energie v bytovom dome č. 257
Ing. Ľubomír Orieška
- informoval o zasadnutí komisie pre ochranu verejného záujmu, ktorá
prehodnocovala podklady majetkových priznaní od vedúcich zamestnancov
obce.
Verejní funkcionári sú povinní v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. podať do
31. 3. písomné oznámenie za predchádzajúci rok, či spĺňajú podmienky
nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií.
- upozornil na potrebu kosenia cintorína
- nutné je vykonať revíziu chladničky v dome smútku

Ing. Ľubomír Belobrad
- opätovne sa informoval o možnosti osadenia tabuliek označujúcich
názvoslovie častí obce a dôležitých budov v obci
- zamýšľal sa nad možnosťou prechodu smerom do lokality „Záhrady“ cez
niektorú z uličiek
Peter Šeďo
- upozornil na prepadnutú cestu na „Fľaku“
- je potrebné umiestniť ku kultúrnemu domu nové dopravné zrkadlo (uchytiť
na 4 body)
- pri výjazde z lokality „Fľak“ by bolo tiež vhodné umiestniť dopravné
zrkadlo
Ing. Pavel Slabej
- upozornil na jamu na priestranstve pred požiarnou zbrojnicou
Miroslav Krčula
- je potrebné v obci doplniť dopravné značky
- pri bytovom dome č. 240 je prepadnutý kanalizačný poklop

Ján Kamenský
- upozornil na prasknuté sklá na autobusovej zastávke
- na priestranstvo ku cintorínu je potrebné umiestniť koše na odpad a tiež by
bolo vhodné umiestniť kôš k ihrisku
K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
K bodu č. 9 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.10 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

