
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  16. 11. 2015 

 

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

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

Ing. 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 o dočasnom obmedzení alebo 

o zákaze užívania vody v čase jej nedostatku a o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd 

5. Prerokovanie Spoločného programu rozvoja Horného Liptova 

6. Zimná údržba miestnych komunikácií 

7. Rôzne 

8. Interpelácie 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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: Peter Šeďo, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Uznesenie č. 50/2015 

 

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, Ing. 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 o dočasnom obmedzení alebo 

o zákaze užívania vody v čase jej nedostatku a o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd 

5. Prerokovanie Spoločného programu rozvoja Horného Liptova 

6. Zimná údržba miestnych komunikácií 

7. Rôzne 

8. Interpelácie 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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. 51/2015 

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 

informáciu o plnení uznesení 

 

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

Čukan, Ing. 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 Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo 

o zákaze užívania vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

Uznesenie č. 52/2015 

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 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze 

užívania vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

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

Čukan, Ing. 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 Prerokovanie Spoločného programu rozvoja Horného Liptova 

 

Program rozvoja HL  sa schvaľuje do roku 2022. Členovia prípravnej komisie 

na stretnutí s tvorcami programu navrhli zámery, ktoré   boli spracované do  

špecifických cieľov. Návrh bude zverejnený k pripomienkovaniu verejnosti  

pre prípadné doplnenie aktivít, zámerov. Spoločný program rozvoja Horného  

Liptova  bude aj  po  schválení  otvoreným  dokumentom  a v prípade, že sa  

v priebehu  realizácie programu vyskytnú nové zámery a aktivity, bude 

možné ich v rámci aktualizácie doplniť. Na základe aktivít zahrnutých 

v programe sa bude obec zapájať v budúcnosti do výziev, ktoré budú 

v programe zahrnuté. 

 

Uznesenie č. 53/2015 

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

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

 

prerokovalo 

návrh Spoločného programu rozvoja Horného Liptova na roky 2015 – 2022, 

časť obec Liptovský Peter 

 

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

Čukan, Ing. 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  Zimná údržba miestnych komunikácií 

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o možnostiach zimnej údržby miestnych 

komunikácií. Jednohlasne schválilo uzatvorenie zmluvy s firmou M. U. 

Service s.r.o., Papiernická 1787/4, Ružomberok. 

 

Uznesenie č. 54/2015 

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

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

 

 



schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o zimnej údržbe s firmou M. U. Service s. r. o., 

Papiernická 1787/4, Ružomberok 

 

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

Čukan, Ing. 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  Rôzne 

 

Starostka informovala prítomných o zverejnení zámeru predaja  priamym 

predajom časti pozemku KN-C č. 785 (KN-E 2006/1) o výmere 14 m2 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa po dobu 15 dní na úradných tabuliach 

a na internetovej stránke obce, pričom je navrhnutá cena za odpredaj 5,- € za 

m2 pozemku, ktorú schválilo OZ na predchádzajúcom zasadnutí, pre p. 

Hybena Jána s manželkou Alenou, obaja bytom Liptovský Peter č. 93. 

 

Starostka predložila  k schváleniu zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

č. 14/2015 

 

Uznesenie č. 55/2015 

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. 14/2015 

 

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

Čukan, Ing. 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: 

- obec získala protipovodňový vozík, ktorý bola starostka prevziať v piatok 

30. 11. 2015 spolu so zástupcami dobrovoľného hasičského zboru 

- v nedeľu 8. novembra 2015 sa uskutočnilo uvítanie detí do života 

a posedenie s jubilujúcimi občanmi 

- 5. 12. 2015 sa uskutoční rozsvietenie vianočného stromčeka s príchodom 

Mikuláša spojene s varením kapustnice 

 

K bodu č. 8  Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- upozornil na potrebu osvetlenia cintorína 

 

Peter Šeďo 

- upozornil na olejové škvrny, ktoré ostávajú na miestnych komunikáciách 

po prechode osobných motorových vozidiel 

- informoval sa o možnosti vybudovania protihlukovej steny od diaľnice 

v blízkosti novobudovaného stavebného obvodu, lokalita Tále - „Na 

Hlinách“, nakoľko po umiestnení betónových panelov do stredu diaľnice sa 

zintenzívnila hlučnosť a zmenili sa akustické pomery 

 

Ľubica Uličná 

- upozornila na potrebu usmernenia rodín Mirgovcov žijúcich v rodinnom 

dome č. 38 na spaľovanie nevhodných materiálov pri vykurovaní a na 

zlepšenie poriadku v okolí ich príbytkov 

- je potrebne doplniť údaje o slávnych osobnostiach obce na internetovej 

stránke 

 

Miroslav Krčula 

- drevené vstupy do obce je potrebné ošetriť ochranným náterom 

 

Stanislav Žiška 

- upozornil na potrebu vypílenia stromov v záhrade materskej školy  

- ku bytovému domu č. 4 umiestniť 1100 l kontajner 

 

 



 

K bodu č. 9 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

 

K bodu č. 10 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 

 

 

 

 


