
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  23. 04. 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,   Marek Zachar 

Neprítomní: Stanislav Žiška 

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. Informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v obci a o akciách, 

na ktoré boli poskytnuté dotácie, resp. príspevky z EÚ 

5. Informácia o majetkoprávnom stave miestnych komunikácií v obci 

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. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský 

Návrhová komisia:  Peter Šeďo, Ing. Milan Kelčík, Miroslav Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 



Uznesenie č. 14/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 4  zákona  

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

 

schvaľuje  

- návrh programu 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,  Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Poslanec Ing. Matej Čukan predložil pozmeňujúci návrh, ktorého obsahom 

bolo prehodnotenie platu starostky obce. Program rokovania bol doplnený 

o bod prehodnotenie platu starostky. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 15/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 5  zákona  

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

 

schvaľuje  

- pozmeňujúci návrh programu rokovania OZ 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v obci a o akciách, 

na ktoré boli poskytnuté dotácie, resp. príspevky z EÚ 

5. Informácia o majetkoprávnom stave miestnych komunikácií v obci 

6. Prehodnotenie platu starostky 

7. Rôzne 

8. Interpelácie 



9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

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

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

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná,  Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli schválené ukladacie uznesenia.  

Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ bolo navrhnuté odkúpenie 

novinového stánku, ktorý stojí za autobusovou zastávkou v Liptovskom 

Petre. 

 

Starostka vstúpila do jednania s majiteľom stánku p. Jozefom Droppom ml. za 

účelom zistenia možnosti, resp. podmienok kúpy novinového stánku, ktorý 

by mohol slúžiť na využitie pri spoločenských akciách organizovaných 

obcou, nakoľko je možnosť zo stánku zabezpečiť napojenie na elektrickú 

prípojku, resp. umiestnenie materiálu. Odkúpenie stánku bolo jednohlasne 

schválené. 

 

Uznesenie č. 16/2018 

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 

odkúpenie stánku od p. Jozefa Droppu v sume 2 800,- € 

 

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

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

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 17/2018 

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,  Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v obci 

a o akciách, na ktoré boli poskytnuté dotácie, resp. príspevky z EÚ 

 

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Žilina bude realizovať rekonštrukciu 

plynárenských zariadení medzi bytovými domami 2 – 10, pri bytovom dome  

č. 242, pri bytových domoch 204, 205 a v časti za kostolom 

 

- práve prebieha prieskum trhu na realizáciu rekonštrukcie budovy požiarnej  

zbrojnice, ktorá spočíva vo výmene výplní otvorov a rekonštrukcie vnútornej 

elektroinštalácie v budove PZ – na tieto práce sme dostali dotáciu 

z Ministerstva vnútra SR 

 

- v najbližších dňoch sa uskutoční vyhodnotenie prieskumu trhu na 

nasvietenie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke, 

 

- starostka predložili poslancom návrh na rekonštrukciu miestnych 

komunikácii a rozšírenie parkovacích miest v časti od predajného 

novinového stánku v smere na juh, okolo bytových domov 11 – 14, 240 – 

243, 401 a  464  - poslanci sa k návrhu vyjadrili 

 

K bodu č. 5 Informácia o majetkoprávnom stave miestnych komunikácií v obci 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že v obci sú niektoré miestne komunikácie, ktoré 

nie sú majetko – právne vysporiadané a stále sú vo vlastníctve súkromných 

osôb je  potrebné ich  vysporiadať z hľadiska prístupu k nehnuteľnostiam, či 

už z dôvodu výstavby, resp. z dôvodu plánovaných rekonštrukcií. Na 

niektoré komunikácie je vypracovaný geometrický plán, iné by bolo 



potrebné zamerať a vytýčiť v teréne. Poslanci doporučili starostke obce 

vstúpiť do jednania s majiteľmi týchto pozemkov a postupne vysporiadať 

jednotlivé komunikácie.   

 

K bodu č. 6 Schválenie platu starostky 

Obecné  zastupiteľstvo  svojim  rozhodnutím  schválilo  v zmysle § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostky o 30 % od 1. 5. 2018 

 

Uznesenie č. 18/2018 

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

písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

 

schvaľuje  

zvýšenie minimálneho platu  starostky o 30 % s účinnosťou od 1. 5. 2018 

 

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

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

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná,  Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila k schváleniu rozpočtové opatrenie č. 4/2018. 

 

Uznesenie č. 19/2018 

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  

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 4/2018, ktoré tvorí prílohu zápisnice 

 

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

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

Krčula, Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 



K bodu č. 7 Rôzne 

 

Starostka informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach: 

1. Z dôvodu častej poruchovosti a opakujúcej sa potreby čistenia kanalizácie 

je potrebné realizovať rekonštrukciu kanalizácie na priestranstve medzi 

bytovými domami 1 – 10. V tejto lokalite kanalizáciu vlastní obec, pracovníci 

LVS a.s. Liptovský Mikuláš ju preverili  a zistili, že je v zlom technickom 

stave, potrubie je pravdepodobne v dvoch miestach prelomené a tak sa 

častejšie upcháva. Kanalizácia bude zrekonštruovaná  a na viacerých miestach 

budú umiestnené revízne kanalizačné šachty.    

 

2. Od 1. mája  budú na základe uzatvorenej dohody s úradom práce 

zamestnaní v obci traja pracovníci za účelom údržby verejných 

priestranstiev, separovania odpadov, starostlivosti o verejnú zeleň. Budú 

pracovať na polovičný pracovný úväzok. 

Úrad práce preplatí 80 % mzdových nákladov, 20 % bude uhrádzať obec. 

 

3. Pri rodinnom dome č. 472 (Ján Mrlian) je potrebné vybudovať verejné 

osvetlenie. 

 

4. SBH, s.r.o. Liptovský Peter pripravuje  ponuky na výmenu teplovodov 

z plynových kotolní PK1 a PK4 v obci. 

Poslanci navrhli najskôr spraviť sondy, ktoré by zistili, v akom stave sú 

teplovody. 

 

5. Starostka predložila oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2017 k 31. 3. 2018  

(doručené 22. 3. 2018) pre posúdenie komisiou pre ochranu verejného 

záujmu. 

 

6. Ďalej starostka informovala o pripravovanej rekonštrukcii schodov medzi 

chodníkmi a parkoviskami pred bytovými domami 256 a 257. 

 

 

 



K bodu č. 8  Interpelácie 

 

Ing. Ján Kamenský 

- navrhol vyhlásenie brigády zameranej na vyčistenie verejných 

priestranstiev v obci, verejné priestranstvá je potrebné pravidelne upratovať 

 

Ľubica Uličná 

- predložila návrh podkladov spracovaných do kroniky obce – poslanci 

dostanú text na prečítanie a na nasledujúcom zastupiteľstve bude text 

predložený na schválenie 

- informovala sa, v akom termíne sa uskutoční stavanie mája (podujatie sa 

uskutoční 19. 5.) 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- požiadal o dovezenie štrku na priestranstvo pred garáže medzi bytovými 

domami 10 a 9 (priestranstvo sa upraví po dokončení prác na rekonštrukcii 

plynových prípojok) 

- informoval sa o možnosti vytvorenia parkovacích plôch za budovou 

kultúrneho domu 

- upozornil na prepadajúcu dlažbu popri budove materskej školy 

 

Ing. Matej Čukan 

- navrhol  opätovné vypílenie kríkov popri ceste ku diaľničnému mostu 

v smere ku Belej 

 

Ing. Milan Kelčík 

- informoval sa o možnosti žiadosti obce na opravu – rekonštrukciu 

elektrickej prípojky pri bytovom dome č. 7 (obec požiada na základe sťažnosti 

od obyvateľov a bude sa informovať o možnosti údržby elektrickej prípojky  

pre bytové domy 3 – 9) 

- požiadal o úpravu priestranstva vhodného na prechádzanie od bytového 

domu č. 4 cez štátnu cestu II/537 na druhú stranu obce 

- upozornil na slabé pokrytie rozhlasom v lokalite „Pešť“ 

- na novovybudovanom chodníku popri bytovom dome č. 6, je potrebné 

dosypať zeminu, nakoľko sa po ňom zle chodí 

 

 



Miroslav Krčula 

- upozornil na potrebu vysprávky jamy na ceste smerujúcej na miestny 

cintorín 

- poniže budovy kultúrneho domu je potrebné skontrolovať bezpečnosť 

kanalizačných poklopov 

- pri bytovom dome č. 243 je zlá zrozumiteľnosť oznamov z obecného 

rozhlasu  

 

K bodu č. 9 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 10 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 
 

 

 

 


