
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  24. 6. 2015 

 

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

Poslanci: Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, Miroslav 

Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Peter Šeďo, Ľubica Uličná,  

Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad, Marek Zachar 

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. Záverečný účet obce za rok 2014 

5. Rôzne 

6. Interpelácie 

7. Návrh na uznesenie 

8. 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 7 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Peter Šeďo 

Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Orieška, Stanislav Žiška, Miroslav Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

 

 



Uznesenie č. 36/2015 

 

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:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, 

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

Uličná, 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. Záverečný účet obce za rok 2014 

5. Rôzne 

6. Interpelácie 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Uznesenie č. 35/2015 – trvá 

SBH s.r.o. priebežne vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov 

zistených na základe kontroly kontrolóra obce. 

 

Uznesenie č. 37/2015 

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 plnení uznesení 

 



Hlasovanie: za:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, 

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

Uličná, Stanislav Žiška 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Záverečný účet obce za rok 2014 

Starostka  obce predložila k prerokovaniu Záverečný účet obce za rok 2014,  

ktorý bol jednohlasne schválený  bez výhrad a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 38/2015 

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  

 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 

 

schvaľuje 

- záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

- použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

upraveného o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv 

  na tvorbu rezervného fondu vo výške 89 213,51 € 

- zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  vysporiadať z rezervného fondu vo výške 30 185,49 € 

- skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 59 028,02 € 

- tvorbu rezervného fondu z opráv minulých rokov vo výške 3 162,66 € 

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, 

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

Uličná, Stanislav Žiška 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 



Starostka predložila k schváleniu rozpočtové opatrenie č. 7/2015 

 

Uznesenie č. 39/2015 

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. 7/2015 

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, 

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

Uličná, Stanislav Žiška 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o použití rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 40/2015 

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 

- použitie rezervného fondu vo výške maximálne 21 000,- € na kapitálové 

výdavky – rekonštrukciu chodníka a parkoviska pred BD 254-255 a použitie 

rezervného fondu vo výške maximálne 13 500,- € na kapitálové výdavky – 

rekonštrukciu podkrovia v materskej škole 

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, 

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

Uličná, Stanislav Žiška 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Kontrolór obce predložil k schváleniu Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2015. 

 

 



Uznesenie č. 41/2015 

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

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

 

Schvaľuje 

- Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2015 

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Kamenský, 

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

Uličná, Stanislav Žiška 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 Rôzne 

 

Športový klub mesta Litovský Hrádok požiadal o dotáciu z rozpočtu obce na 

zakúpenie biliardových pomôcok pre Jozefa a Petronelu Hajdukovú, bytom 

Liptovský Peter 247. Žiadosť obecné zastupiteľstvo neschválilo. Na uvedené 

deti obec zaslala príspevok na rok 2015 centru voľného času v Liptovskom 

Hrádku. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo organizovanie automobilovej súťaže 

Minirallycup 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 5. septembra 2015 

v lokalite „Kaleník“. 

 

Firma J.M.H., s.r.o. Liptovský Hrádok predložila na vydanie záväzného 

stanoviska projekt „Objektu občianskej vybavenosti“ v lokalite na Táloch. So 

zamýšľanou výstavbou  poslanci OZ súhlasili. 

 

K bodu č. 6  Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- upozornil na zatekajúcu strechu na dome smútku 

- potrebné je aktualizovať prevádzkový poriadok domu smútku 

 

Stanislav Žiška 



- informoval sa o možnosti  rekonštrukcie chodníkov v okolí bytových 

domov 1 - 10  a vybudovania pergol – prístreškov pre autá na priestranstve 

medzi bytovými domami 6, 7 a 4 – stavebná komisia vypracuje návrh 

- na cestu popri bytových domoch 7, 6 by bolo vhodné zabudovať 

spomaľovací retardér, resp. zvodidlá 

 

Peter Šeďo 

- informoval sa, či už boli objednané dopravné zrkadlá /ku kultúrnemu domu 

a na priestranstvo pri výjazde z lokality „Fľak“/ 

 

Miroslav Krčula  

- upozornil na potrebu výmeny piesku do detských pieskovísk 

- v pieskovisku sa vyskytujú mravce 

 

Starostka informovala prítomných s obsahom vyjadrenia Stredoslovenskej 

energetiky na prerušovanie dodávky elektrickej energie. Vyjadrenie bude 

zverejnené na internetovej stránke obce. 

 

K bodu č. 7 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 8 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 


