
 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

konaného dňa  12. 12. 2022 
 

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

Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

Ing. Ján Kamenský, Ján Nemsila, Vladimír Olšovský  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar,  

Stanislav Žiška 

Neprítomní:  
Ďalší prítomní:      Ing. Pavel Slabej, kontrolór  

                    Júlia Illéšová, zapisovateľka 

 

P r o g r a m:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce 

6. Schválenie predaja majetku obce – Hubka Juraj, Liptovský Peter 192 

7. Rôzne 

- zimná údržba miestnych komunikácií 

- poverenie zastupovaním starostky obce 

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 Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kamenský, Martin Rúčka 

Návrhová komisia:  Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Nemsila, Ing. Belobrad Ľubomír 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

 

 



Uznesenie č. 56/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Matej Čukan, Bc. Ján Nemsila, Ing. Belobrad Ľubomír 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ján Kamenský, Martin Rúčka 

schvaľuje  

• návrh programu rokovania OZ  

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva.  Program bude 

doplnený o 2 body:  

- schválenie finančných prostriedkov pre MAS Horný Liptov na aktualizáciu 

Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova s platnosťou pre nasledujúce 

obdobie 2023-2029 

- schválenie starostky obce do dozornej rady LVS a.s. Liptovský Mikuláš. 

 

Uznesenie č. 57/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

• pozmeňujúci návrh programu rokovania OZ 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce 

6. Schválenie predaja majetku obce – Hubka Juraj, Liptovský Peter 192 

7. Schválenie finančných prostriedkov pre MAS Horný Liptov na aktualizáciu 

Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova s platnosťou pre nasledujúce 

obdobie 2023-2029 

8. Schválenie starostky obce do dozornej rady LVS a.s. Liptovský Mikuláš 

9. Rôzne 

- zimná údržba miestnych komunikácií 

- poverenie zastupovaním starostky obce 

10. Interpelácie 



11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení 

Všetky uznesenia sú splnené a na predchádzajúcom zasadnutí neboli prijaté žiadne ukladacie 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 58/2022 

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, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 

 

Starostka predložila plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023.  

Obecné zastupiteľstvo sa stretne v termínoch: 

27. 2. 2023 

24. 4. 2023  

26. 6. 2023 

prípadne aj mimo určených termínov v prípade potreby 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

Uznesenie č. 59/2022 

 

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 zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. Zastupiteľstvá sa budú konať: 

27. 2. 2023 

24. 4. 2023 

26. 6. 2023 

 



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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Za 

pobyt dieťaťa  v Materskej škole Liptovský Peter prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 

20,- €/mesiac na jedno dieťa. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu 

na jeden deň 2,30 €, z toho:   desiata 0,55 € 

              obed  1,30 € 

              olovrant 0,45 €. 

 

Uznesenie č. 60/2022 

 

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. 3/2022 Obce Liptovský Peter o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Liptovský Peter 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 6  Schválenie predaja majetku obce – Hubka Juraj, Liptovský Peter 192 

 

Zámer predaja majetku obce bol zverejnený zákonným spôsobom na internetovej stránke obce 

aj v centrálnom registri CÚET. Proti zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka zo strany 

verejnosti. Poslanci predaj jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 61/2022 

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  

 

 

1/schvaľuje predaj majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko ide 

o pozemok predstavujúci priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve nadobúdateľa a pozemok 

svojím umiestením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Konkrétne predmetom 



schválenia obecným zastupiteľstvom je pozemok v obci Liptovský Peter o celkovej výmere 

111 m
2
,  vytvorený z pôvodnej „E“ KN parc. č. 1118/25, výmera 468 m

2
, orná pôda,  

zapísanej na LV č. 431, zameranej geometrickým plánom zo dňa 8.4.2021, č. 35162431-

50/2021, vyhotoveným  Jaroslavom Durišom, geodetické a kartografické práce, Matúškova 

556, 033 01 Liptovský Hrádok overeným Okresným úradom  Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom dňa 16.04. 2021, pod č. G1-349/2021,  do novovytvorených 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 2860/5, výmera   86 m
2
, záhrada 

KN parc. č. 2860/6, výmera   25 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

2/ Kupujúcim je:  

a/ Juraj Hubka,  nar. 21. 11. 1963,  trvalý pobyt Liptovský Hrádok, Dovalovo 614                                    

CKN parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 nadobudne kupujúci do výlučného vlastníctva.     

                         

3/ Kúpna cena pozemku určená dohodou, vychádzajúc zo znaleckého posudku vypracovaného 

znalcom Ing. Miroslavom Todákom,  zo dňa 25. 05. 2021 zapísaného pod č. 112/2021 

znaleckého denníka,  je vo výške  

a) Za CKN parc. č. 2860/5 ..................1052,64 Eur, 

b) Za CKN parc. č. 2860/6 .................. 306,- Eur, 

 

4/ Dôvod  predaja majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že pozemok zameraný do CKN 

parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 predstavuje priľahlú plochu k stavbe rodinného domu s. 

č. 192 v Liptovskom Petre v spoluvlastníctve nadobúdateľa a bez nadobudnutia 

spoluvlastníctva CKN parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 nemá nadobúdateľ možný 

prístup k rodinnému domu s. č. 192 s prísl.   

 

5) Schválenie zámeru predaja pozemku schválili ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva 

(obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov). 

 

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liptovskypeter.sk, úradná tabuľa obce, 

CÚET 

 

7) Doba zverejnenia  04. 11. 2022 – 19. 11. 2022 
 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Schválenie finančných prostriedkov pre MAS Horný Liptov na aktualizáciu 

Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova s platnosťou pre nasledujúce 

obdobie 2023-2029 

 

Nakoľko Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova, ktorý  pre obce vypracovala 

Miestna akčná skupina Horný Liptov (MAS HL) končí svoju platnosť v roku 2022 je 

potrebné zabezpečiť jeho aktualizáciu s platnosťou pre nasledujúce obdobie 2023 – 2029, 

nakoľko tento dokument je dôležitý pri predkladaní projektov. Obce združené v MAS HL 

preto uzatvorili dohodu o združení finančných prostriedkov na aktualizáciu Spoločného 



programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ako strednodobého rozvojového 

dokumentu s cieľom zabezpečenia a koordinácie regionálneho rozvoja.  

 

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 

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

 
schvaľuje  

podpísanie dokumentu: Zmluva o združení finančných prostriedkov č.  12/2022 za účelom 

aktualizácie SPRO – Spoločného  programu rozvoja obcí Horného Liptova  do roku 2022 

s platnosťou pre nasledujúce obdobie 2023 – 2029 vo výške 500,- EUR, uzatvorenú medzi 

Obcou Liptovský Peter, IČO 00620581, so sídlom Liptovský Peter č. 100 a Miestnou akčnou 

skupinou Horný Liptov, IČO 42063507, so sídlom Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok  

   

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Schválenie starostky obce do dozornej rady LVS a.s. Liptovský Mikuláš 

 

Starostka informovala poslancov OZ, že na zasadnutí akcionárov LVS a.s. Liptovský Mikuláš 

4. územného obvodu, ktoré sa konalo v Liptovskom Jáne dňa 8. 12. 2022 sa zúčastnení 

členovia dohodli, aby sa členkou Dozornej rady Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

Liptovský Mikuláš stala Ing. Anna Papajová. 

 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

a) berie na vedomie 

 
informáciu zo zasadnutia akcionárov 4. územného obvodu konaného dňa  8. 12. 2022 

v Liptovskom Jáne  

 
b) schvaľuje 

 

Ing. Annu Papajovú, nar. 9. 10. 1963, bytom Liptovský Peter č. 255, starostku obce Liptovský 

Peter ako zástupcu Obce Liptovský Peter do funkcie člena  Dozornej rady Liptovskej 

vodárenskej spoločnosti a.s. Liptovský Mikuláš 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 



K bodu č. 9 Rôzne 

- zimná údržba miestnych komunikácií 

- poverenie zastupovaním starostky obce 

 

Na vykonávanie zimnej údržby boli predložené tri návrhy. Poslanci pred obecným 

zastupiteľstvom otvorili cenové ponuky a vyhodnotili ich. Z hľadiska najlepšej cenovej 

ponuky a rýchlej dostupnosti bola vybratá firma Carstyle s.r.o., Liptovský Peter č. 130 

 

V zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. starostka poverila zastupovaním a určila 

zástupcu starostky obce Ing. Ľubomíra Belobrada.  

    

K bodu č. 10 Interpelácie 

 

Stanislav Žiška 

- navrhol posúdiť možnosť zhotovenia prístrešku, ktorý by bol umiestnený na priestranstvo 

oproti predajni potravín COOP Jednota a využíval by sa ako predajný stánok na trhovom 

mieste, príp. pri akciách organizovaných obcou 

 

Ing. Ján Kamenský 

- informoval prítomných, že bola vyhlásená výzva na získanie finančných prostriedkov 

z eurofondov zameraná na rekonštrukciu obecných budov 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- navrhol posúdenie možností prístavby a rozšírenia priestorov jedálne v materskej škole za 

účelom poskytnutia stravovania pre obyvateľov obce 

- upozornil na potrebu izolácie, zhotovenia drenáže obvodového múru budovy kultúrneho 

domu z juhovýchodnej strany 

 

Bc. Ján Nemsila 

- informoval o potrebe chodníka pre peších, na bezpečné prechádzanie od „šintajovej“ uličky 

smerom k ceste „za kostolom“ popri rodinnom dome č. 459 

 

Ľubica Uličná 

- informovala o zasadnutí sociálnej komisie, ktorá posúdi žiadosti o pridelenie bytu, nakoľko 

sa v blízkom období uvoľnia 2 - 3 byty 

 

Ing. Pavel Slabej 

- pripomenul plánované posunutie tabule označujúcej začiatok obce pri požiarnej zbrojnici 

bližšie ku diaľnici   

 

Ing. Matej Čukan 

- navrhol odkúpenie bývalej budovy potravín – súpisné č. 244 od rodiny Stupkovcov  

 

V ďalšom kalendárnom roku bude potrebné zvolať valné zhromaždenie a zvoliť nových 

členov dozornej rady SBH s.r.o. Liptovský Peter z radu poslancov. 

 

K bodu č. 11  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 



K bodu č. 12 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.20 h. 

 

Zapísala: Júlia Illéšová 

  

 

             Ing. Anna Papajová 

                           starostka 

 

Overovatelia: 

Ing. Ján Kamenský 

Martin Rúčka 

 

 

 


