
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  30. 01. 2017 

 

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

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo, Ľubica 

Uličná, Marek Zachar 

Neprítomní: 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok  2017 

5. Návrh spolupráce s Mestskou políciou Liptovský Hrádok 

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 7 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Marek Zachar, Peter Šeďo 

Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský, Ing. Matej Čukan, Ľubica Uličná 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

 



 

Uznesenie č. 1/2017 

 

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. Ján Kamenský,  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. Návrh spolupráce s Mestskou políciou Liptovský Hrádok 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok  2017 

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. 2/2017 

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. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,   

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Návrh spolupráce s Mestskou políciou Liptovský Hrádok 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil náčelník Mestskej polície 

Liptovský Hrádok p. Peter Čajka, ktorý predložil návrh spolupráce s obcou. 

Z minulých období je uzatvorená zmluva v rozsahu vykonávania zásahov 

mestskej polície len na základe požiadaviek obce. 

Náčelník mestskej polície informoval o nových rozšírených možnostiach. 

V zmysle zákona je mestská a obecná polícia zriadená na zabezpečenie 

verejného poriadku. V rámci širšej spolupráce by bol pridelený pre obec 

jeden policajt-okrskár, ktorý by vykonával pochôdzky po obci.  Mestská 

polícia by garantovala zabezpečenie poriadku obce nepretržite 24 hodín 

denne. Počas dňa by okrskár po obci hliadkoval. Prioritne by boli riešené 

obecné problémy.  Dostupnosť polície by bola rýchlejšia. Pokuty, ktorých 

výber by policajt zabezpečoval, sú príjmom obce. Preventívne by chceli 

pôsobiť v oblasti práce s deťmi materskej školy a seniormi formou prednášok, 

za pomoci červeného kríža,  napr. aj poskytovanie prvej pomoci.  Zároveň by 

boli zabezpečované kultúrne a športové akcie, organizované na území obce. 

Nápomocní by boli aj pri odstraňovaní následkov povodní, požiarov. Bolo by 

možné vyškoliť policajta, ktorý by bol občanom obce. Celkovo by mestská 

polícia niesla zodpovednosť za bezpečnosť v obci. Náklady na obecného 

policajta by boli uhrádzané formou refundácie Mestu Liptovský Hrádok. 

Výška výdavkov na jedného obecného policajta vychádza predbežne na sumu 

20.000,- € na jeden kalendárny rok.  

Po širšej rozprave  poslanci doporučili spoluprácu s mestskou políciou podľa 

doterajších podmienok aj vzhľadom k vysokým finančným nákladom. 

 

K bodu č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok  2017 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku a účel použitia dotácií na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne. Dotácia sa používa na 



úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školskej 

jedálne. 

 

Uznesenie č. 3/2017 

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 o určení dotácie na prevádzku a mzdy 

materskej školy a školskej jedálne na rok  2017 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Rôzne 

 

Uznesenie č. 4/2017 

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

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

 

schvaľuje 

- poskytovanie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom 

v obci Liptovský Peter v centrách voľného času v plnej výške, t.j.  vo výške 

40% výnosu dane z príjmov v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení, podľa 

počtu žiakov škôl a školských zariadení získaného podľa osobitného predpisu 

a prepočítaného príslušným koeficientom určeným v Prílohe č. 3 

k nariadeniu Vlády SR č. 668/2004 Z.z. v platnom znení. 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 



Ďalším bodom rokovania bolo schválenie Plánu kontrolnej činnosti 

kontrolóra obce na I. polrok 2017 a Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

na rok 2017, ktoré boli jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 5/2017 

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 kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok  

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0  poslancov 

 

Uznesenie č. 6/2017 

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 rok 2017  

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0  poslancov 

 

V zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  bolo potrebné uskutočniť 

voľby prísediaceho Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 

2017- 2021. Prísediaceho volí obecné zastupiteľstvo z občanov, ktorí majú 

trvalý pobyt  alebo pracujú v obvode súdu.  V minulosti vykonával funkciu  

Bc. Milan Nemsila. Jednohlasne bol schválený aj na ďalšie volebné obdobie. 

Spolu s ním bol schválený do funkcie aj p. Emil Drugaj. 



Uznesenie č. 7/2017 

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

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

 

schvaľuje 

Bc. Milana Nemsilu 

p. Emila Drugaja 

 ako prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2017 

– 2021 

 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0  poslancov 

 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve bol schválený zámer odpredaja majetku  

obce a to budovy  ubytovne 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. 

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a v regionálnom denníku. 

Pre vytvorenie podmienok súťaže, náležitosti kúpnej zmluvy bola navrhnutá 

komisia, ktorej členmi budú poslanci obecného zastupiteľstva v zložení: 

Ing. Matej Čukan, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula a Stanislav Žiška 

 

Uznesenie č. 8/2017 

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

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

 

schvaľuje 

členov komisie 

Ing. Matej Čukan, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, Stanislav Žiška 

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

Čukan, Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Peter Šeďo, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0  poslancov 



 

K bodu č. 7  Interpelácie 

 

Ing. Ján Kamenský 

- upozornil na nedostatok kontajnerov na separovaný zber – na 

Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš bola od obce zadaná 

požiadavka na ich navýšenie 

- ku pamätníku fotografa Martina Martinčeka by bolo vhodné odhrnúť 

chodník od snehu 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- upozornil na zatekanie vody  na cestu popri rodinných domoch v lokalite 

„Záhrady“, je potrebné očistiť žľaby, aby voda mala kde odtekať 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na potrebu opravy vianočných ozdôb 

- križovatky v obci je potrebné pri topení snehu pravidelne zabezpečiť 

posypom 

- pri rodinnom dome č. 200 (p. Ján Murtin) sa nezlepšila situácia, pretrváva 

nevhodné parkovanie osobných motorových vozidiel 

 

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 19.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka  

 
 


