
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  21. 03. 2016 

 

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

Poslanci: Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský, Miroslav 

Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná, Marek 

Zachar, Stanislav Žiška, 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad, Peter Šeďo 

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. Správa o hospodárení obce za rok 2015 

5. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 

6. Príprava osláv 730. výročia založenia obce 

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 7 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Orieška, Miroslav Krčula 

Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



Uznesenie č. 11/2016 

 

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

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, 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 2015 

5. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 

6. Príprava osláv 730. výročia založenia obce 

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. SBH s.r.o. požiadalo o odklad 

pre podanie daňového priznania do 30. 6. 2016. Po tomto termíne budú 

ukončené práce na opravách zistených kontrolných nedostatkov. 

 

Uznesenie č. 12/2016 

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

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná, 

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Správa o hospodárení obce za rok 2015 

Ekonómka obce Ing. Dagmar Schlégerová oboznámila prítomných s obsahom 

Správy o hospodárení obce za rok 2015 a podala doplňujúce informácie. 

Starostka upozornila na skutočnosť, že obec bola vyhodnotená podľa 

výsledkov hospodárenia za posledných 5 rokov a dostala pečať rozvoja obce. 

 

Uznesenie č. 13/2016 

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 

Správu o hospodárení obce za rok 2015 

 

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

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná, 

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 

Kontrolór obce konkrétne informoval o kontrolnej činnosti, ktorá sa riadila 

schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola v súlade so zákonom č. 

369/1990 Z. o obecnom zriadení, zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach 

a so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bez 

zistenia závažnejších nedostatkov, 

 

 



Uznesenie č. 14/2016 

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

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

 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015 

 

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

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná, 

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Príprava osláv 730. výročia založenia obce 

Uskutočnilo sa prvé zasadnutie organizačného výboru. Bola navrhnutá 

základná štruktúra osláv. Program bude zameraný na historické udalosti 

vznik obce, pobyt kráľa Žigmunda, udelenie trhových práv obci a to 

v spolupráci s divadelným súborom obce a hornoliptovským kuruckým 

regimentom.  Plánované sú sprievodné podujatia:  koncert dychovej hudby, 

vystúpenie coutry skupiny, večerná zábava, ohňostroj. Pripravené budú 

stánky s občerstvením, suvenírmi, ľudovoumeleckými výrobkami. 

V kultúrnom dome bude výstava prác a výrobkov tvorcov z obce. V rámci 

sláv by mala byť odhalená v parku socha venovaná pripomienke fotografa 

Martina Martinčeka, rodáka z Liptovského Petra. Starostka predložila 

poslancom k posúdeniu návrhy možných variant pre zhotovenie sochy. 

 

K bodu č. 7 Rôzne 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter požiadal o finančnú 

výpomoc na dokončenie sociálneho zariadenia v Škole pamätnej, kultúrnej 

pamiatke, nakoľko v roku 2016 organizuje Liptovsko-oravský seniorát 

v Liptovskom Petre deň LOS, ktorého ústrednou témou je 70. výročie smrti 

spisovateľky Kristíny Royovej. Schválený bol príspevok vo výške 500,- €.  

 

Uznesenie č. 15/2016 

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 vo výške 500,- € pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský 

Peter 

 

Hlasovanie: za:      6 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský, 

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška,  Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Ľubica Uličná) 

 

RNDr.   Veronika   Michaleje   spolu   s  manželom   p. Štefanom  Michaleje  

požiadali o prenájom pozemku KN-C č. 653  na záhradkárske účely. Žiadosť 

bola schválená  bude uzatvorená nájomná zmluva. 

 

Uznesenie č. 16/2016 

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

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

 

schvaľuje 

prenájom pozemku KN-C č. 653 RNDr. Veronike Michaleje spolu 

s manželom p. Štefanom Michaleje 

 

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

Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Orieška, Ľubica Uličná, 

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka   informovala    prítomných    o   postupe    divadelného    súboru  

f*AKTOR    Liptovský   Peter   do  krajskej   súťaže  v Martine. V Liptovskej 

ochotníckej scéne  sa umiestnili  na  1. mieste  a  Ján Kamenský bol ocenený  

za najlepší herecký výkon. 

 

K bodu č. 8  Interpelácie 

 

Marek Zachar 

- informoval sa na možnosť vytvorenia ďalšej predajne potravín v obci. 



Starostka jednala zo zástupcami firmy Liptovské pekárne a cukrárne VČELA 

– LIPPEK Liptovský Mikuláš, ktorá v minulosti prejavila záujem. COOP 

Jednota Liptovský Mikuláš plánuje rekonštrukciu a prerobenie tunajšej 

predajne na obchod so samoobsluhou s tým, že v predajni budú dve 

predavačky. Vhodné by bolo osloviť aj iné obchodné reťazce. 

- v sobotu 26. marca 2016 sa uskutoční na multifunkčnom ihrisku 

veľkonočný futbalový turnaj 

 

Stanislav Žiška 

- upozornil na vyhodené vrecia s odpadom za budovou bývalej slobodárne 

- v detských pieskoviskách v obci je potrebné vymeniť piesok a skontrolovať 

poklopy  

 

Ing. Ľubomír Orieška 

- upozornil na odpad, ktorý vzniká po psoch chovaných na území obce 

- informoval o žiadosti p. Jozefa Masaroviča k povoleniu parkovania jeho 

osobného motorového vozidla pri nájazde k vstupu do bytu v bytovom dome 

č. 401, ktorý má v prenájme 

- v blízkosti je aj priestranstvo, ktoré využívajú členovia ZO AMK, potrebné 

je upozorniť na potrebu úpravy tohto priestranstva z hľadiska bezpečnosti, 

odstrániť nefunkčné hydranty 

 

Ing. Ján Kamenský 

- požiadal o tričká s erbom obce pre členov divadelného súboru f*AKTOR 

Liptovský Peter 

- informoval sa o možnosti zmulčovania lúky za bytovým domom 256 

z dôvodu šírenia burín 

 

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 19.20 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 


