Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 10. 10. 2016
Prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Poslanci: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar
Neprítomní:
Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan
Kelčík, Stanislav Žiška
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. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Návrh na uznesenie
8. 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 5 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Marek Zachar
Návrhová komisia: Miroslav Krčula, Peter Šeďo, Ing. Matej Čukan
Zapisovateľka: Júlia Illéšová

Uznesenie č. 40/2016
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:
5 poslancov ( Ing. Matej Čukan, 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. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Všetky ukladacie uznesenia sú splnené. Na poslednom zasadnutí nebolo
schválené žiadne ukladacie uznesenie.
Uznesenie č. 41/2016
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:
5 poslancov ( Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4 Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
Ekonómka Ing. Dagmar Schlégerová oboznámila prítomných s obsahom
Správy o hospodárení obce za I. polrok 2016, ktorej súčasťou je aj prehľad
o stave a vývoji dlhu k 30. 6. 2016. Správa bola vzatá na vedomie bez
pripomienok.
Uznesenie č. 32/2016
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

berie na vedomie
Správu o hospodárení obce za I. polrok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

za:
5 poslancov ( Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 Rôzne
Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila p. Ing. Mária Kariger, ktorá podala
podnet a vyjadrila námietky k realizácii stavebnej činnosti „IBV na Hlinách“
v lokalite Tále. Práce boli začaté v roku 2014. Pod ich vplyvom sa dostala do
znevýhodnenej životnej situácie, nakoľko sa ocitla v strede staveniska. Pri
výstavbe rodinných domov podľa jej názoru nie sú dodržané podmienky
stanovené v stavebnom povolení. Zároveň doplnila informáciu, že bola
účelovo vylúčená zo stavebného konania. Stavebníci využívajú na prístup
k stavbám príjazdovú cestu, ktorá prechádza okolo jej nehnuteľnosti,
v blízkosti oplotenia, čím dochádza k otrasom a poškodeniu oplotenia. Na
prepravu stavebného materiálu sa využívajú ťažkotonážne nákladné vozidlá,
čo sa v niektorých dňoch stáva aj niekoľkokrát za deň. Navrhla, aby obec
umiestnila na komunikáciu dopravnú značku upozorňujúcu na zákaz vjazdu
nákladným vozidlám nad 3,5t. Prejazd vozidiel zvyšuje hlučnosť, prašnosť,

špinu, vibrácie, čo spôsobuje zničenie fasády domu. Tiež dochádza
k prebáraniu pozemku v okolí rodinného domu. Keďže na blízkej križovatke
býva zložený rôzny stavebný materiál, musia vozidlá prechádzať v tesnej
blízkosti oplotenia, čo ho poškodzuje. Opravy a vzniknuté škody si vyžadujú
nemalé finančné prostriedky. V minulosti podala námietky pre navýšenie
okolitej komunikácie, v dôsledku čoho sa rodinný dom dostal do nižšej
polohy oproti ceste, čo spôsobuje hromadenie vody a stekanie na pozemok
v okolí rodinného domu. Vysoko boli osadené aj obrubníky. Dochádza
k trvalému podmáčaniu pozemku. Upozornila na potrebu zníženia cesty.
Podľa vyjadrenia p. Ing. Kariger obec nevykonáva dohľad nad stavebnými
prácami.
Tiež pripomenula skutočnosť, že v blízkosti oplotenia okolo jej nehnuteľnosti
chodia obyvatelia venčiť psov a priestor je znečistený exkrementmi.
Na uvedené námietky reagovala starostka obce:
Niektoré námietky uvedené vyššie boli vznesené na Okresný úrad Žilina,
odbor výstavby a bytovej politiky a následne na Okresnú prokuratúru
Liptovský Mikuláš. Upozornenie prokurátora bolo zaslané na vybavenie
Okresnému úradu Žilina, ktorý konštatoval, že námietkam nie je dôvod, resp.
nie je možné vyhovieť a že nemajú oporu v zákone, prípadne sa s nimi úrad
najbližšie vyššieho stupňa nestotožnil. Pani Ing. Kariger podáva námietky ku
realizácii stavieb, z ktorých niektoré je potrebné počas prebiehajúcej
výstavby strpieť, resp. v niektorých prípadoch ich nie je možné vykonať
iným spôsobom. Jednotlivé stavebné objekty majú svojich stavebných
dozorov, ktorí sú počas výstavby zodpovední za dodržiavanie podmienok
stavebných povolení a ktorí sú na túto činnosť kvalifikovaní. Všetky
povolenia majú určené podmienky, medzi ktorými je aj zákaz využívania
miestnej komunikácie vedúcej pomedzi rodinné domy od hlavnej cesty II/537
technikou nad 3,5 t.
Firma J.M.H s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá realizuje výstavbu niektorých
objektov v tejto lokalite operatívne rieši vznesené pripomienky v rámci
oprávnenosti a v rámci svojich možností.
Obec v blízkej budúcnosti vykoná v uvedenej lokalite štátny stavebný dohľad
a bude sa situáciou zaoberať.
Uznesenie č. 43/2016
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
námietky p. Márie Kariger k stavebnej činnosti na IBV na Hlinách v lokalite
Tále a
odporúča
zvolať štátny stavebný dohľad v uvedenej lokalite
Hlasovanie:

za:
5 poslancov ( Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Mesto Liptovský Hrádok ako zriaďovateľ centier voľného času požiadalo
o príspevok na činnosť vo výške 78,- € na jedno dieťa, čo predstavuje sumu
vypočítanú zo 40 % z výnosu dane z príjmov v zmysle zákona č. 564/2004
Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Dotácia je poskytovaná na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v obci. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach
poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí, obec poskytne dotácie vo
výške uvedenej v žiadosti zriaďovateľa, najviac však do výšky vypočítanej zo
40 % z výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Na základe uvedeného
bol príspevok schválený vo výške 78,- €.
Uznesenie č. 44/2016
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
- dotáciu pre centrá voľného času vo výške 78,- € na jedno dieťa
Hlasovanie:

za:
5 poslancov ( Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Peter Čatloš predložil ponuku na zimnú údržbu miestnych komunikácií,
ktorá bola jednohlasne schválená.
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
ponuku od p. Petra Čatloša na zimnú údržbu miestnych komunikácií
Hlasovanie:

za:
5 poslancov (Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Starostka vyhlásila vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
v rodinných domoch v mesiacoch október – november 2016.
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
poverenie k vykonaniu preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných
domoch v mesiacoch október – november 2016
Hlasovanie:

za:
5 poslancov (Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6 Interpelácie
Miroslav Krčula
- predložil návrh rozpočtu súvisiaceho s rozšírením verejného osvetlenia na
priestranstve pri garážach, práce by mohli byť realizované na jar

- bude tiež potrebné doplniť osvetlenie na miestnom cintoríne
- pri autobusovej zastávke je slabo osvetlený prechod pre chodcov
- pri výjazde od garáží na hlavnú cestu je potrebné orezať dreviny kvôli
lepšiemu výhľadu
- je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo, ktoré napomôže pri výjazde
z lokality „Fľak“
Marek Zachar
- informoval sa o možnosti zafinancovania stola na stolný tenis
Peter Šeďo
- navrhol obrezanie drevín po boku cesty vedúcej od cintorína ku lavici
Ľubica Uličná
- navrhla umiestnenie kamery, ktorá bude monitorovať priestranstvo v okolí
reliéfu Martina Martinčeka v „Parku osobností“
- tiež by bolo vhodné reliéf nasvietiť
- podstavec na reliéf je ešte potrebné doleštiť
Ing. Matej Čukan
- informoval sa, kedy budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery
(kontajnery budú objednané a lehoty a rozmiestnenie bude zverejnené)
K bodu č. 7 Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
K bodu č. 8 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

