
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  12. 12. 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, Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ing. Ján Kamenský 

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. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

5. Schválenie zámeru na odpredaj prebytočného majetku obce 

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 8 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Kelčík, Ľubica Uličná 

Návrhová komisia: Peter Šeďo, Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Belobrad 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

 



 

Uznesenie č. 50/2016 

 

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

Čukan, 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. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

5. Schválenie zámeru na odpredaj prebytočného majetku obce 

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia.  

 

Uznesenie č. 51/2016 

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

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

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadový rozpočet na roky 2018-2019 bol 

zákonným spôsobom zverejnený. Poslanci ani občania nepredložili žiadne 

pripomienky. Rozpočet bol jednohlasne schválený.  

 

Uznesenie č. 52/2016 

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 a 

§ 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

 

I. berie na vedomie 

- návrh rozpočtu na roky 2018– 2019 

 

II.  schvaľuje 

a) návrh rozpočtu na rok 2017 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

- príjmy 480 510,- € 

- výdavky 364 393,- € 

 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy     5 000,- € 

- výdavky 237 217,- € 

 

Finančné operácie 

- prímy 150 000,- € 

- výdavky    33 900,- € 

 

Rozpočet spolu 

- príjmy 635 510,- € 

- výdavky 635 510,- € 



 

a) splnomocňuje starostku obce povoľovať presun rozpočtových 

prostriedkov a to v sume max. 1.500,- € 

 

Starostka  predložila  k schváleniu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 

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

 

Uznesenie č. 53/2016 

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. 19/2016 

 

 

Hlasovanie: za:      8 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

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

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5  Schválenie zámeru na odpredaj prebytočného majetku obce 

 

Starostka predložila zámer odpredaja obecného majetku – ubytovne 

s kotolňou č. 5 v obci. 

 

Uznesenie č. 54/2016 

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 

Zámer predaja majetku obce a to 

- Ubytovňa s plynovou kotolňou súp. č. 5 v obci Liptovský Peter spolu 

s pozemkami, vedenými ako „C“ KN parc. Č. 503/9 a 503/10, na ktorých je 

stavba postavená, pričom ubytovňa pozostáva z troch podlaží – suterénu, 

prízemia a podkrovia. V suteréne je schodisko, chodba, zádverie, 8 skladov 

a kotolňa, ktorá zasahuje stavebne aj do prízemia. Na prízemí je schodisko, 



chodba, dve kúpene, sprcha, dve miestnosti zádveria, kuchyňa, špajza, tri 

WC, deväť izieb s predsieňou, spoločenská miestnosť. V podkroví je 

schodisko, chodba, sklad, šesť izieb a zvyšok tvorí nevyužitý podkrovný 

priestor. 

Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, 

katastrálnom odbore pre obec a kat. úz. Liptovský  Peter na liste vlastníctva 

č. 431 ako: 

 Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 503/9, výmera 567 m2 , zastavané plochy a nádvoria 

KN parc. Č. 503/10, výmera 81 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 

 

ďalej na liste vlastníctva č. 1531 ako: 

 Stavby 

súp. č. 5 na KN parc. č. 503/9, ubyt. s plyn. kotolňou. 

 

poveruje obecný úrad 

- predložiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva znalecký posudok na 

zistenie všeobecnej ceny majetku, ktorý sa týka schváleného zámeru predaja. 

 

Hlasovanie: za:      8 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

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

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Rôzne 

Starostka obce predložila na schválenie kúpu pozemku parcela č. KNE č. 

1161, výmera 112 m2, ostatné plochy od JUDr. Pavla Tomáša, bytom  

Železničiarska 1180/7, 974 01 Banská Bystrica a Ing. Miroslava Tomáša, bytom 

Trieda SNP 46,  974 01 Banská Bystrica,  

  

 

Uznesenie č. 55/2016 

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 pozemku parcela č. KNE č. 1161, výmera 112 m2, ostatné plochy od 
JUDr. Pavla Tomáša, bytom  Železničiarska 1180/7, 974 01 Banská Bystrica a 
Ing. Miroslava Tomáša, bytom Trieda SNP 46,  974 01 Banská Bystrica v cene 

25,- €/m
2
  

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov  (Ing. Matej Čukan, Ing. Milan Kelčík,  

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

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Belobrad Ľubomír) 

 

 

K bodu č. 7  Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- informoval o termíne obecnej zabíjačky, ktorá sa bude konať 26. 12. 2016 

- na multifunkčnom ihrisku sú roztrhnuté siete, potrebné zakúpiť nové 

 

Peter Šeďo 

- informoval sa o možnosti preloženia dopravného zrkadla pri výjazde 

z lokality „Fľak“ na stĺpe na inom miestne, aby sa zabezpečil lepší výhľad 

 

Miroslav Krčula 

- na priestranstvo, na ktorom býva umiestnený vianočný stromček, je 

potrebné umiestniť betónové zatrávňovacie dlaždice 

 

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 19.10 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 


