
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  27. 06. 2016 

 

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

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

Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, 

Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní:  

Ďalší prítomní: 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 2015  

5. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 o 

odpadoch 

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 

a hospodárskej budovy (kolkáreň + priľahlý pozemok) 

7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku za požiarnou 

zbrojnicou 

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 9 a OZ je uznášania 

schopné. 

 



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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Marek Zachar, Ľubica Uličná 

Návrhová komisia: Peter Šeďo, Ing. Milan Kelčík, Ing. Matej Čukan 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Uznesenie č. 30/2016 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  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. Záverečný účet obce za rok 2015  

5. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 o 

odpadoch 

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 

a hospodárskej budovy (kolkáreň + priľahlý pozemok) 

7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku za požiarnou 

zbrojnicou 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 



K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Uznesenie č. 35/2015 – splnené 

SBH  s.r.o.  Liptovský  Peter  vykonala  v  spolupráci  s  firmou   DANIARIK  

Ing. Švanda Ľubomír kompletnú korekciu účtovníctva spojenú s následným 

auditom k 31. 12. 2015. Konečné stavy účtov k 31. 12. 2015 obsahujú reálne 

čísla a sú správne. Ku koncu roku prebehla aj inventarizácia jednotlivých 

účtov, ktorá bola predložená na kontrolu kontrolórovi obce Liptovský Peter 

spolu s hlavnou knihou za rok 2015. Evidencia hmotného a nehmotného 

majetku spoločnosti je taktiež k 31. 12. 2015 v poriadku. Z dôvodu korekcie 

účtovníctva bola podaná žiadosť o odklad podania Daňového priznania za rok 

2015 do 30. 6. 2016 a v tomto termíne bude aj podané. Pravidelne každoročne 

je potrebné vykonať v spoločnosti kontrolu hospodárenia v zmysle kontrolnej 

činnosti hlavého kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 31/2016 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Záverečný účet obce za rok 2015 

Starostka  obce predložila k prerokovaniu Záverečný účet obce za rok 2015  

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

 

Uznesenie č. 32/2016 

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 za rok 2015 

 

schvaľuje 

- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 76 453,44 € 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 5  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi  a  drobnými  stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015  

o odpadoch 

 

Starostka predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravuje 

podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce, o spôsobe 

zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom, o spôsobe zberu objemného odpadu 

a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN určuje 

prevádzkovanie zberného miesta, zberné nádoby používané na území obce. 

Zbernými miestom pre zber drobného stavebné odpadu v obci bude 

uzamykateľný veľkoobjemový kontajner, umiestnený na priestranstve pri 

rodinnom dome č. 141. Zberné miesto bude občanom sprístupnené po 

dohode na obecnom úrade. 

 

Uznesenie č. 33/2016 

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 obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 

a hospodárskej budovy (kolkáreň + priľahlý pozemok) 

 

Na obec bola doručená žiadosť o odpredaj bývalej kolkárne spolu s priľahlým 

pozemkom. Vzhľadom na zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení je potrebné zistiť skutočnú cenu nehnuteľností 

 

Uznesenie č. 34/2016 

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  

 

odporúča 

starostke obce zabezpečiť vpracovanie znaleckého posudku na uvedené 

nehnuteľnosti 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 



K bodu č. 7  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku za 

požiarnou zbrojnicou 

 

Pozemkové spoločenstvo svätojánskej doliny Liptovský Peter požiadalo 

o odpredaj pozemku parc. č. KNC 779/4 vo výmere 325 m2  za účelom 

vybudovania „Urbárskeho domu“. 

 

Uznesenie č. 35/2016 

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 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov predaj pozemku z dôvodu  osobitného zreteľa 

nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Liptovský Peter, 

zapísaného na LV č. 431 evidovaného na katastrálnom odbore Okresného úradu 

Liptovský Mikuláš, ktorého vlastníkom je Obec Liptovský Peter, 033 01 

Liptovský Peter č. 100, výmera 1292 m2 – zastavané plochy a nádvoria 

zameraného geometrickým plánom (GP) č. 35162431-71/2016 vyhotoveným 

Jaroslavom  Ďurišom  do novovytvorenej parcely KNC č. 779/4 vo výmere 325 

m
2
  pre  Pozemkové   spoločenstvo   Svätojánskej  doliny,  Liptovský Peter v 

1/1- ine  vo výške 20,- €/m
2
. 

Dôvodom  osobitného zreteľa je, že Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej 

doliny Liptovský Peter  je jednou z najväčších organizácií pôsobiacich v obci, 

zloženou z pôvodných obyvateľov obce resp. ich právnych nástupcov, PS 

finančne podporuje činnosť materskej školy, činnosť Jednoty dôchodcov a iné 

inštitúcie na území obce. Pozemok sa nachádza pri diaľničnom privádzači na 

D1. 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 8  Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so žiadosťou o povolenie športovo-

motoristickej akcie „MRC Liptov“, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. - 3. 

septembra 2016, ktorých trasa bude viesť cez lokalitu Kaleník. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo organizovanie automobilovej súťaže.  

 

Uznesenie č. 36/2016 

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. 10/2016 

 

Uznesenie č. 37/2016 

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

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

 

schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10.000,- € na obstaranie 

sochy (reliéfu) Martina Martinčeka 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

- na internetovej stránke obce a vo vývesných tabuliach obce bola zverejnená 

výzva pre občanov, vlastníkov nehnuteľností k vykoseniu zaburinených 

pozemkov. Buriny dorastajú do značných výšok, semená burín sa šíria do 

okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky. 

 

 

 

 



K bodu č. 9  Interpelácie 

 

Ľubica Uličná 

- oboznámila prítomných s obsahom aktivít počas osláv 730.  výročia 

založenia obce 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na potrebu náteru a opravy sokla budovy kultúrneho domu 

- navrhol úsporný režim verejného osvetlenia – vypínanie niektorých 

svietidiel v noci 

 

Peter Šeďo 

- navrhol vykúpenie pozemkov pod cestu poza kostol obcou, nakoľko je 

využívaná občanmi  

 

Ľubomír Belobrad 

- upozornil na spomaľujúci retardér na miestnej komunikácii popri bytových 

domoch 10 – 6 

- pri bytovom dome č. 401 je potrebné vyriešiť rozšírenie parkovacích plôch 

 

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 19.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 


