
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  25. 01. 2016 

 

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

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

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná, 

Marek Zachar 

Neprítomní: Ing. Ján Kamenský, Peter Šeďo, Stanislav Žiška 

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. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok 2016 

6. Štatút obce 

7. Rokovací poriadok OZ 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 6 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Ing.  Matej Čukan 



Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ľubomír Orieška, Miroslav 

Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Uznesenie č. 1/2016 

 

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:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

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. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok 2016 

6. Štatút obce 

7. Rokovací poriadok OZ 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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. 2/2016 

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:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan,  Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce 

 

Uznesenie č. 3/2016 

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 I. polrok 2016 

 

Hlasovanie: za:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

   zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský 

Peter v roku 2016 

 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a účel použitia 

dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne.  

Predložený návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 



Uznesenie č. 4/2016 

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 č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský Peter v roku 2016 

 

Hlasovanie: za:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Štatút obce Liptovský Peter 

Starostka predložila prítomným k prerokovaniu Štatút obce Liptovský Peter, 

ktorý upravuje názov, postavenie a pôsobnosť obce, symboly obce, 

označovanie verejných priestranstiev a číslovanie stavieb, práva a povinnosti 

obyvateľov obce, vzťah štátu a obce, zásady hospodárenia a financovania, 

nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, 

poslancov, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, postavenie 

hlavného kontrolóra, dobrovoľného požiarneho zboru. Štatút je základným 

normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Dokument bol 

jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 5/2016 

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 

Štatút obce 

 

Hlasovanie: za:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 



K bodu č. 7  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Liptovský Peter 

Ďalším bodom rokovania bol Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

Liptovský Peter, ktorý upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy 

a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, spôsob prijímania uznesení 

a všeobecne záväzných nariadení obce a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly 

ich plnenia pri zabezpečovaní úloh obecnej samosprávy. Rokovací poriadok 

bol schválený bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 6/2016 

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 obecného zastupiteľstva Liptovský Peter 

 

Hlasovanie: za:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8  Rôzne 

 

Mesto Liptovský Hrádok požiadalo o dotáciu pre centrá voľného času 

pracujúce na území mesta. Jednohlasne bol schválený príspevok vo výške 

55,- € na jedno dieťa. 

 

Uznesenie č. 7/2016 

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

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

 

schvaľuje 

- dotáciu pre centrá voľného času vo výške 55,- € na jedno dieťa  
 

Uznesenie č. 7/2016 

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

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



 

schvaľuje 

dotáciu pre centrá voľného času vo výške 55,- € na jedno dieťa 

 

Hlasovanie: za:      6 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 
 

Dnešného zasadnutia sa zúčastnil p. Mirga Albert, Liptovský Peter č. 36, 

ktorý bol na obecné zastupiteľstvo pozvaný z dôvodu vyriešenia nepriaznivej 

situácie v okolí jeho rodinného domu (poriadok a čistota). Bolo dohodnuté, 

že pravidelne každý mesiac bude na ich náklady z ulice  vyvezený odpad 

dvomi veľkoobjemovými kontajnermi. 

  

K bodu č. 9  Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- upozornil na potrebu vyčistenia miestneho cintorína a prístupovej cesty na 

cintorín 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- pripomenul potrebu riešenia spomaľovacieho retardéra na ceste vedúcej 

popri bytových domoch 10 - 6  

- opätovne navrhol označenie častí obce smerovými tabuľkami  

 

Ľubica Uličná 

- oboznámila prítomných s návrhom organizácie osláv pri príležitosti 730. 

výročia založenia obce 

 

Marek Zachar 

- na multifunkčnom ihrisku bude potrebné vymeniť siete 

- v mesiaci marec sa uskutoční veľkonočný futbalový turnaj 

 

Miroslav Krčula 

- na multifunkčnom ihrisku je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok 



- pri vzniku námrazy je potrebné ihneď zabezpečiť posyp miestnych 

komunikácií 

 

Ing. Matej Čukan 

- do lokality Fľak je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo  

 

K bodu č. 10 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.05 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


