
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  26. 02. 2018 

 

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

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

Ing. Ján Kamenský,  Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula, 

Peter Šeďo, Ľubica Uličná,   Stanislav Žiška 

Neprítomní: Marek Zachar 

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. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

5. Správa o hospodárení obce za rok 2017 

6. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2017 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci 

Liptovský Peter v roku 2018 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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, Peter Šeďo 



Návrhová komisia:  Ing. Ján Kamenský, Ľubica Uličná, Stanislav Žiška 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Uznesenie č. 7/2018 

 

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, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná,  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. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

5. Správa o hospodárení obce za rok 2017 

6. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2017 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci 

Liptovský Peter v roku 2018 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí bolo schválené uznesenie o priamom 

odpredaji nehnuteľností p. Zdenkovi Nagymu spolu s manželkou Gabrielou. 



Odpredaj bol schválený v cene, za akú ho kúpila obec, ktorá je pre žiadateľov 

vysoká, od žiadosti odstúpili. 

 

Na minulom zasadnutí sa riešila zmluva o spolupráci s firmou DK – 

contractors s.r.o., Poprad. Všetky pripomienky a požiadavky zo strany obce 

boli zapracované  a zmluva bola schválená per rollam. Dnes bola dohodnutá 

rozloha pozemku (príloha zmluvy) na prenájom tak, aby nebol obmedzený 

výjazd z garáží, ktoré sú v susedstve budovy bývalej slobodárne. Je potrebné 

zabezpečiť spevnenie príjazdu ku garážam po pravej strane pre lepší prístup 

traktora, ktorý zabezpečuje zimnú údržbu. 

 

Uznesenie č. 8/2018 

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, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná,  Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

 

Starostka predložila plán zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prítomní sa 

oboznámili s programom, ktorý bude obsahom zasadnutí. 

 

Uznesenie č. 9/2018 

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 2018 

 



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

Čukan,  Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, , Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 Správa o hospodárení obce za rok 2017 

 

Ekonómka Ing. Dagmar Schlégerová oboznámila prítomných s obsahom 

Správy o hospodárení obce za rok 2017. Správa bola schválená bez 

pripomienok a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 10/2018 

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 

Správu o hospodárení obce za rok 2017 

 

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

Čukan,  Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, , Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 6 Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2017 

 

Kontrolór obce predložil Správu o činnosti kontrolóra obce v roku 2017 

a Správu z výsledku kontroly použitia dotácií poskytnutých právnickým 

a fyzickým osobám z rozpočtu  obce v roku 2017, ktoré vzali prítomní na 

vedomie bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 11/2018 

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  činnosti kontrolóra obce za rok 2017 

Správu o výsledku kontroly použitia dotácií poskytnutých právnickým 

a fyzickým osobám z rozpočtu obce v roku 2017 

 

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

Čukan,  Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, , Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Na dnešné zasadnutie bola predložená žiadosť p. Alberta Mirgu s manž. 

Oľgou bytom Liptovský Peter č. 36 o predĺženie lehoty na nadobudnutie 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Poslanci OZ schválili predĺženie lehoty 

do 30. 03. 2018  

 

Uznesenie č. 12/2018 

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 

Predĺženie lehoty na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pre p. 

Mirgu Alberta a manž. Oľgy, Liptovský Peter č. 36 do 30. 03. 2018 

 

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

Čukan,  Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, , Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský Peter 

v roku 2018 

 

Starostka predložila  návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej 

jedálne. Návrh bol jednohlasne schválený. 



 

 

Uznesenie č. 13/2018 

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 Liptovský Peter č. 1/2018 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v roku 2018 

 

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

Čukan,  Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Miroslav 

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8  Rôzne 

 

Zástupcovia rodičov detí materskej školy navrhli úpravy priestorov WC na 

prízemí a na prvom poschodí materskej školy. Predložili cenovú kalkuláciu 

vo výške 1.600,- €. 

V uvedených priestoroch je potrebné preveriť funkčnosť pôvodného 

zariadenia z hľadiska bezpečnosti a dať vypracovať cenovú ponuku, nakoľko 

sanitárne zariadenie v materských školách si vyžaduje špeciálne podmienky, 

mali by to byť napr. zmiešavacie batérie, ktoré sú finančne náročnejšie.  

Náklady môžu byť vyššie aj z hľadiska potreby rekonštrukcie odpadu.  

Technický stav posúdi stavebná komisia. 

 

K bodu č. 9  Interpelácie 

 

Stanislav  Žiška 

- upozornil na potrebu priebežného zabezpečenia staveniska a tiež  

upratovania odpadu vznikajúceho pri realizácii stavebných úprav budovy 

bývalej slobodárne  č. 5    

 

 

 



Peter Šeďo 

- upozornil na vytvárajúcu sa skládku použitých pneumatík popri ceste 

smerom k diaľničnému mostu, problém by mohli vyriešiť zákazové tabule 

oznamujúce zákaz vysýpania smetí 

Ing. Milan Kelčík 

- upozornil na potrebu vysprávky okrajov štátnej cesty II/537 

- informoval sa na možnosť  vytvorenia bezpečného prechodu od bytového 

domu č. 4 na druhú stranu štátnej cesty 

 

K bodu č. 10 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 19.35 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 

 

 


