
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  14. 11. 2016 

 

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

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

Ing. Milan Kelčík,  Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Marek 

Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ing. Ján Kamenský, Peter Šeďo 

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. Príprava rozpočtu na rok 2017 

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 7 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula 

Návrhová komisia: Stanislav Žiška, Ing. Milan Kelčík, Ľubica Uličná 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

 

 



Uznesenie č. 47/2016 

 

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. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Ing. Milan Kelčík,  Miroslav Krčula,  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. Príprava rozpočtu na rok 2017  

5. Rôzne 

6. Interpelácie 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí bol riešený podnet, ktorý podala p. Ing. Mária 

Kariger súvisiaci s realizáciou stavebnej činnosti „IBV na Hlinách“ v lokalite 

Tále. Na základe uvedeného bol vyhlásený na 22. novembra 2016 o 9.00 hod. 

štátny stavebný dohľad.  

 

Uznesenie č. 48/2016 

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. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan,  Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula,  Ľubica Uličná, 

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Príprava rozpočtu obce na rok 2017 

V tomto období sa pripravuje návrh rozpočtu obce na rok 2017. Starostka 

oslovila prítomných, aby predložili svoje podnety, ktoré by mali byť v návrhu 

zapracované v termíne do 18. novembra 2016. Návrh rozpočtu bude 

spracovaný a zverejnený zákonným spôsobom. 

 

 

K bodu č. 5  Rôzne 

 

Starostka  predložila  k schváleniu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 17/2016. Zmeny rozpočtu boli jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 49/2016 

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 

zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2016 

 

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov  ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

Čukan, Ing. Milan Kelčík,  Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, 

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

Bola vypracovaná cenová ponuka na zhotovenie zvodov dažďovej vody na 

budove materskej školy. Dažďová voda je zvedená len na okolitý pozemok, 

čo spôsobuje zamokanie budovy. Cenová ponuka bude posúdená 

a v priaznivom počasí bude vykonaná oprava. 



K bodu č. 6  Interpelácie 

 

Miroslav Krčula 

- pripomenul potrebu orezania kríkov na zákrute pri vychádzaní  od budovy 

bývalej slobodárne na hlavnú cestu 

- informoval sa, ako bude osvetlený miestny cintorín -  celoročne, alebo len 

sezónne. Navrhnuté bolo osvetlenie počas obdobia sviatku všetkých svätých 

a počas vianočných sviatkov. 

- navrhol zhotovenie drevených snehových zábran na priestranstvo popri 

ceste k cintorínu v dĺžke cca 20 metrov 

- popri požiarnej zbrojnici prechádzajú naďalej nákladné automobily, ktoré 

dovážajú drevo na pílu, je potrebné umiestniť betónové panely zabraňujúce 

vstup 

- navrhol umiestnenie dopravnej značky „Zákaz státia“ k rodinnému domu 

č. 200 (p. Murtin).  Na uvedenom priestranstve býva zaparkovaný väčší počet 

automobilov, je to v blízkosti  zákruty a vodiči prechádzajúci na sídlisko sú 

pri jazde obmedzovaní, ako aj chodci, ktorí kráčajú po chodníku. 

 

Ľubica Uličná 

- predložila návrh, čomu by sa mohli venovať spomienkové slávnosti v obci 

v najbližších rokoch. Bolo by vhodné zmapovať murárske rody. Do histórie sa 

zapísal významne aj generál Čatloš. 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- v dome smútku je potrebné modernizovať ozvučenie 

- je potrebné vyrezať dreviny na ploche pri križovatke pri vychádzaní 

z dediny na cestu II/537 – trojuholník – bude rekonštruovaný hneď na jar 

- tiež je potrebné znížiť zábradlie popri chodníku pre peších, ktorý vedie od 

garáží smerom na hlavnú cestu. Zábradlie je potrebné znížiť na obidvoch 

stranách  štátnej cesty 

 

 

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 18.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 
 

 

 

 
 

 


