Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 11. 12. 2017
Prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Poslanci: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška
Neprítomní:
Ing. Milan Kelčík
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. Schválenie rozpočtu na rok 2018
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 8 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Miroslav Krčula, Stanislav Žiška
Návrhová komisia: Ľubica Uličná, Ing. Ľubomír Belobrad, Marek Zachar
Zapisovateľka: Júlia Illéšová

Uznesenie č. 51/2017
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:
8 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, 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 na rok 2018
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli schválené žiadne ukladacie uznesenia.
Uznesenie č. 52/2017
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:
8 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)

proti:
zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

K bodu č. 4 Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet na roky 2018-2019 bol
zákonným spôsobom zverejnený.
Starostka navrhla zapracovať v rozpočte ešte nasledovné úpravy:
-V odpredanej budove bývalej slobodárne, bol na základe zmluvy navrhnutý
zámer výstavby nájomných bytov. Po kontrole v územnom pláne bolo
zistené, že zámer sa nezhoduje s využitím budovy podľa územného plánu.
Podobne je to aj s budovou bývalej kolkárne, kde sa uzatvorenie kúpnej
zmluvy pripravuje so schváleným záujemcom o kúpu. Preto je potrené
doplniť do rozpočtu finančné prostriedky na zmeny a doplnky č. 2
k územnému plánu obce. Tiež je potrebné doplniť financie na dobudovanie
osvetlenia prechodu pre chodcov, kde v jarných mesiacoch pribudnú
výstražné led dopravné gombíky. Práce boli začaté v tomto roku, ale v roku
2018 budú pokračovať.
Do rozpočtu roku 2018 sa prenesú nezrealizované akcie z roku 2017.
Tieto výdavky budú kryté zvýšenými príjmami z podielových daní, na
základe východiskových štatistických údajov, ktoré boli zverejnené až po
zverejnení návrhu rozpočtu a v roku 2018 a príjmom z predaja budovy
kolkárne.
Rozpočet bol jednohlasne schválený po zapracovaní navrhnutých
pripomienok.
Uznesenie č. 53/2017
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 2019– 2020
II. schvaľuje
a) návrh rozpočtu na rok 2018 v celkovej sume:

Bežný rozpočet
- príjmy
- výdavky

511705,- €
412765,- €

Kapitálový rozpočet
- príjmy
14850,- €
- výdavky
82850,- €
Finančné operácie
- prímy
3460,- €
- výdavky
34400,- €
Rozpočet spolu
- príjmy
- výdavky

530015,- €
530015,- €

b)
splnomocňuje starostku obce
prostriedkov a to v sume max. 1.500,- €
Hlasovanie:

povoľovať

presun

rozpočtových

za:
8 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Starostka predložila k schváleniu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 18/2017 o príjem z predaja pozemkov. Zmeny rozpočtu boli jednohlasne
schválené.
Uznesenie č. 54/2017
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. 18/2017

Hlasovanie:

za:
8 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 Rôzne
Starostka informovala prítomných, žeje potrebné vykonať inventarizáciu
majetku obce. Požiadala o navrhnutie členov inventarizačných komisií.
Uznesenie č. 55/2017
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
príkaz starostky na vykonanie inventarizácie majetku

Hlasovanie:

za:
8 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6 Interpelácie
Ľubica Uličná
- predložila prítomným spracované podklady do kroniky obce
Ing. Ľubomír Belobrad
- pripomenul potrebu posypu verejných priestranstiev v obci
- informoval sa o možnosti zakúpenia prídavného zariadenia ku traktoru a to
zásobníka na posyp

Marek Zachar
- informoval sa o možnosti osvetlenia priestranstva pri pôvodných garážach
za bytovými domami 254-255
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Milan Majer, ktorý
priniesol novú hasičskú zástavu, ktorá bude použitá prvýkrát pri príležitosti
100. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskom Petre.
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 19.15 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

