
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  08. 08. 2016 

 

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, Stanislav Žiška 

Neprítomní:  

Ďalší prítomní: Júlia Illéšová, zapisovateľka 

 

P r o g r a m:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

3. Oprava uznesenia a opätovné schválenie predaja majetku obce po 

zverejnení  

4. Návrh na uznesenie 

5. 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 9 a OZ je uznášania 

schopné. 

 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Peter Šeďo 

Návrhová komisia: Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

K bodu č. 3 Oprava uznesenia a opätovné schvhálenie predaja majetku obce 

po zverejnení 

Starostka  obce predložila k schváleniu návrh na opravu uznesenia č. 61/2015 

zo dňa 14. 12. 2015 z dôvodu formálnej chyby 



 

Uznesenie č. 38/2016 

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  

 

berie na vedomie 

- návrh na opravu uznesenia č. 61/2015 zo dňa 14. 12. 2015 z dôvodu 

formálnej chyby, ktorá spočíva v tom, že v uznesení je chybne uvedená 

schválená kúpa pozemku v katastri obce Liptovský Peter, vedeného ako parc. 

č. KN-E 1160/3 o výmere 33 m2 orná pôda. Je to výmera podielu, ktorý obec 

kupuje a nie výmera celej parcely, ktorá je 66 m2 a ktorá mala byť v uznesení 

uvedená 

 

schvaľuje 

- oprava uznesenia Obecného zastupiteľstvo v Liptovskom Petre č. 61/2015 

zo dňa 14. 12. 2015 takto: 

v prvom odstavci text „... ako parc. č. KN-E 1160/3 o výmere 33 m2  orná pôda 

...“ nahrádza textom „... ako parc. č. KN-E 1160/3 o výmere 66 m2 orná 

pôda...“ 

ostatný text uznesenia ostáva v platnosti 

 

Hlasovanie: za:      9 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

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

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo opätovný predaj majetku obce po 

zverejnení: 

 

Uznesenie č. 39/2016 

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 

- podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 

č. 35/2016 zo dňa 27. 06. 2016 

 

predaj majetku obce Liptovský Peter z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a to 

 

pozemku: v obci a katastrálnom území Liptovský Peter, vytvoreného 

z pôvodnej CKN parc. č. 779/1 o výmere 1292 m2 , zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaného na liste vlastníctva číslo 431, zameranom 

geometrickým plánom č. 35162431-71/2016 zo dňa 06. 06. 2016, 

vyhotoveným Jaroslavom Ďurišom, geodetické a kartografické práce, 

Matúškova 556, Liptovský Hrádok, IČO 35162431, overeným Okresným 

úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 10. 06. 2016 pod č. 

501/2016, do novovytvorenej 

parcely registra „C“ KN parc. č. 779/4, výmera 325 m2 , zastavané plochy 

a nádvoria 

 

v prospech kupujúceho: Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej 

doliny  Liptovskom Petre, Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 

31941711, za cenu: vo výške 20,- €/m 2 , čo za 325 m2 predstavuje cenu 

celkom 6500,- Eur, 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Pozemkové spoločenstvo (PS) 

Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre je jednou z najväčších organizácií 

pôsobiacich v Liptovskom Petre, zloženou z pôvodných obyvateľov obce, 

resp. ich právnych nástupcov. PS finančne podporuje činnosť materskej 

školy, činnosť Jednoty dôchodcov a iné inštitúcie na území obce. Pozemok sa 

nachádza pri diaľničnom privádzači D1. 

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

zverejnený dňa 28. 06. 2016 po dobu 15 dní vo vývešných tabuliach a na 

internetovej stránke obce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 

35/2016 zo dňa 27. 06. 2016 a tým boli splnené aj formálne podmienky pre 

predaj majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 



Hlasovanie: za:      9 poslancov  (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej 

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

Krčula,  Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

K bodu č. 4 Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 5 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 17.30 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 
 

 


