
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  13. 04. 2016 

 

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

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

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad, 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. Zloženie sľubu poslanca 

5. Schválenie spoločného programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022 

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 6 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kamenský, Marek Zachar 

Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula, Peter Šeďo 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

 



Uznesenie č. 17/2016 

 

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. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský, 

Miroslav Krčula,  Peter Šeďo, 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. Zloženie sľubu poslanca 

5. Schválenie spoločného programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022 

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

8. Návrh na uznesenie 

9. 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. 18/2016 

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. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský, 

Miroslav Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek 

Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Zloženie sľubu poslanca 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ľubomír Orieška sa dňom 01. 04. 2016 

vzdal v zmysle § 25, ods. 2, písm. c zákona č. 369/990 o obecnom zriadení 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.  

Ak sa uprázdni v OZ mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, 

ktorý získal najväčší počet  hlasov. Podľa údajov zo zápisnice miestnej 

volebnej komisie o výsledku volieb je prvým náhradníkom na uprázdnený 

mandát   Ing. Milan Kelčík, ktorý ako náhradník získal najväčší počet hlasov.  

Ing. Milan Kelčík zložil zákonom predpísaný sľub a obecné zastupiteľstvo mu 

odovzdalo osvedčenie o zvolení podpísané starostkou obce. 

 

Uznesenie č. 19/2016 

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 

1. zánik mandátu poslanca 

2. zloženie sľubu Ing. Milana Kelčíka na uvoľnený mandát poslanca 

 

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

Miroslav Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek 

Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 



K bodu č. 5  Schválenie spoločného programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022 

 

Návrh spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bol 

prerokovaný na  obecnom zastupiteľstve 16. 11. 2015 uznesením č. 53/2016 

a zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

v dňoch 9. 11. 2015 – 6. 12. 2015. V programe sú zahrnuté aktivity v oblasti 

kultúry a športu, technickej infraštruktúry, životného prostredia, rekreácie 

a cestovného ruchu a je dokumentom pre smerovanie obce v najbližšom 

období. Program bude slúžiť aj ako príloha k projektom  pre získanie 

finančných prostriedkov z fondov európskej únie. 

 

Uznesenie č. 20/2016 

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

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

 

schvaľuje 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova 

do roku 2022 

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

Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o predĺžení zmluvy s Mestskou políciou 

Liptovský Hrádok. 

 

Uznesenie č. 21/2016 

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

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

 

schvaľuje 

predĺženie zmluvy o vykonávaní úloh mestskej polície Liptovský Hrádok 

 



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

Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Odstupujúci Ing. Ľubomír Orieška bol zároveň členom komisie pre ochranu 

verejného záujmu. Komisia musí mať najmenej troch členov a členom 

komisie môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva, preto bol do komisie 

jednohlasne schválený Ing. Milan Kelčík. 

 

Uznesenie č. 22/2016 

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

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

 

schvaľuje 

člena komisie pre ochranu verejného záujmu Ing. Milana Kelčíka 

 

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

Miroslav Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek 

Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Milan Kelčík) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo kúpu rodinného domu č. 46 v Liptovskom 

Petre. 

 

Uznesenie č. 23/2016 

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 

- kúpu rodinného domu č. 46 stojaceho na parcele KNC 660 s pozemkami   

KNC 660 o výmere 129 m2, KNC 657 o výmere 125 m2  , KNC 659 o výmere 

120 m2 zapísaných na liste vlastníctva 294 v 1/1 Ireny Vyšnej, rod. Vyšnej, 

bytom Liptovský Peter 46  



a pozemok KNC 645 o výmere 150,4 m2 zapísaný na liste vlastníctva 295 

v 10/24 od Ireny Vyšnej, rod. Balcovej, bytom Jamník 27 všetko spolu v sume 

20.000,- € 

- použitie rezervného fondu vo výške 20.000,- € na kúpu vyššie uvedených 

nehnuteľností a zároveň schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 

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

Miroslav Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Milan Kelčík) 

 

Uznesenie č. 24/2015 

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  

 

schvaľuje 

- zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016 

 

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

Miroslav Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Milan Kelčík) 

 

 

K bodu č. 7  Interpelácie 

 

Peter Šeďo 

- informoval sa, kedy bude vyspravená cesta v lokalite Fľak po  poruche 

vodovodnej prípojky 

- upozornil na potrebu výmeny vlajok umiestnených na budove obecného 

úradu 

 

Ing. Matej Čukan 

- informoval sa o možnosti umiestnenia ihriska „workout“ na území obce, na 

vybudovanie ktorého by sa mohli využiť stĺpy bývalého verejného osvetlenia 

 

 



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 18.20 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


