Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 26. 10. 2018
Prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Poslanci: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar
Neprítomní:
Miroslav Krčula, 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. Rozpočet obce na rok 2019 a výhľadový rozpočet na roky 2020 - 2021
5. Rôzne
- schválenie zámeru zámeny pozemkov Ing. Ivan Ambrós – obec
- schválenie predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa Zdenko Nagy s manželkou – obec
- preventívne protipožiarne kontroly
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 7 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Ing. Matej Čukan
Návrhová komisia: Marek Zachar, Ing. Milan Kelčík, Ing. Ján Kamenský

Zapisovateľka: Júlia Illéšová
Uznesenie č. 45/2018
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:
7 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Starostka predložila pozmeňujúci návrh k programu zastupiteľstva.
Rokovanie navrhla doplniť o nasledovné body:
- prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 15/2018,
- náhrada za nevyčerpanú dovolenku v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia 2014 - 2018.
Uznesenie č. 46/2018
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. Rozpočet obce na rok 2019 a výhľadový rozpočet na roky 2020 – 2021
5. Rozpočtové opatrenie č. 15/2018
6. Rôzne
- schválenie zámeru zámeny pozemkov Ing. Ivan Ambrós – obec

- schválenie predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zdenko Nagy s manželkou – obec
- preventívne protipožiarne kontroly
7. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 2014 - 2018
8. Interpelácie
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli schválené žiadne ukladacie uznesenia.
Uznesenie č. 47/2018
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:
7 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad,
Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík,
Peter Šeďo, Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4 Rozpočet obce na rok 2019 a výhľadový rozpočet na roky 2020 –
2021
Rozpočet obce na rok 2019 a výhľadový rozpočet na roky 2019-2020 bol
zákonným spôsobom zverejnený vo vývesných tabuliach a na webovom sídle,
poslancom bol doručený na pripomienkovanie. Zo strany poslancov, ani
občanov neboli vznesené, ani doručené žiadne pripomienky.
Z dôvodu novelizácie zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest – zmenenej výšky
odstupného a vysporiadania nevyčerpanej dovolenky pri ukončení funkčného
obdobia 2014 – 2018 bola predložená na schválenie zmena vo výdavkovej časti
v kapitole obecný úrad. Výdavky budú vykryté ponížením obstarania

kapitálových aktív. Vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha
rozpočtu.
K rozpočtu podal písomné stanovisko hlavný kontrolór obce, ktorý odporučil
schváliť rozpočet na rok 2019 a výhľadové rozpočty na roky 2020 a 2021.
Rozpočet bol jednohlasne schválený po zapracovaní navrhnutých zmien.
Rozpočet obce bol navrhnutý na schválenie aj napriek koncu funkčného
obdobia orgánov obce z dôvodu, aby obec v novom roku nemusela hospodáriť
v rámci rozpočtového provizória. Novozvolené orgány obce si môžu rozpočet
upraviť podľa potreby rozpočtovým opatrením.
Uznesenie č. 48/2018
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 a §
10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
I. berie na vedomie
- návrh rozpočtu na roky 2020– 2021
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
II. schvaľuje
a) vyrovnaný rozpočet obce Liptovský Peter na rok 2019 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy
534 040,- €
- výdavky
481 500,- €
Kapitálový rozpočet
- príjmy
0,- €
- výdavky
100 000,- €
Finančné operácie
- príjmy
82 460,- €
- výdavky
35 000,- €
Rozpočet spolu
- príjmy
616 500,- €
- výdavky
616 500,- €
b) splnomocňuje starostku obce povoľovať presun rozpočtových prostriedkov
a to v sume max. 1.500,- €

Hlasovanie:

za:
7 poslancov ( Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej
Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Milan Kelčík, Peter Šeďo,
Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti:
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 15/2018
Starostka predložila k schváleniu rozpočtové opatrenie č. 15/2018, ktoré bolo
jednohlasne schválené a tvorí prílohu zápisnice. Rozpočtové opatrenie je
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 49/2018
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. 15/2018
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6 Rôzne
- zámer zámeny pozemkov medzi Ing. Ivanom Ambrósom a obcou Liptovský
Peter bolo na obecnom zastupiteľstve už schválený. Vzhľadom k upresneniu
výmery na základe overeného geometrického plánu č. 36672769-051/17
dňa 13. 09. 2017, ktorý bol overený Okresným úradom, katastrálnym odborom
Liptovský Mikuláš dňa 10. 9. 2018 pod č. 718/2018 bola výmera upravená
nasledovne:
diel č. 4 o výmere 155 m2 (pôvodne 149 m2), ktorý sa začleňuje do parcely č.
KNC 113/15

diel č. 5 o výmere 68 m2 (pôvodne 65 m2), ktorý sa začleňuje do parcely č.
KNC 113/16
diel č. 8 o výmere 12 m2, ktorý sa začleňuje do parcely č. KNC 113/18
diel č. 10 o výmere 41 m2 (pôvodne 40 m2), ktorý sa začleňuje do parcely č.
KNC 115/4
spolu výmera 276 m2 (pôvodne 266 m2) pozemky vo vlastníctve obce
a pozemok parc. č. KNE 64/2, ktorý vlastní Ing. Ivan Ambros, Koreničova 7,
Bratislava je vyčlenený tým istým geometrickým plánom diel č. 12, parcela č.
KNC 787, o výmere 213 m2 (pôvodne 215 m2).
Na základe uvedeného boli prijaté uznesenia
Uznesenie č. 50/2018
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
ruší
- uznesenie č. 36/2018 v plnom rozsahu, ktorým schválilo zámer prevodu
zámeny pozemkov medzi obcou Liptovský Peter a Ing. Ivanom Ambrosom,
bytom Koreničova 7, Bratislava
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 51/2018
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
- zámer prevodu - zámeny nehnuteľného majetku obce, ktorého predmetom
sú nehnuteľnosti:
Pozemky obce Liptovský Peter, ktoré boli odčlenené z parcely č. KNE 2006/1
– ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1296 katastrálne územie Liptovský Peter
geometrickým plánom č. 36672769-051/17 zo dňa 13. 09. 2017, ktorý

vypracovala Ing. Ivana Štefundová a overil 0kresný úrad, Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor pod č. 718/2018 dňa 10. 09. 2018 a to:
- Pozemok parc. č KNC 113/15 o výmere 155 m2 zastavané plochy a
nádvoria
- Pozemok parc. č KNC 113/16 o výmere 68 m2 vodná plocha
- Pozemok parc. č KNC 113/18 o výmere 12 m2 zastavané plochy a
nádvoria
- Pozemok parc. č KNC 115/4 o výmere 41 m2 záhrada
Všetky parcely sa nachádzajú v objekte bývalého mlyna
Spolu výmera 276 m2
za
Pozemok vo vlastníctve Ing. Ivana Ambrosa, bytom ul. Koreničova 7,
Bratislava a to:
- Pozemok parc. č. KNC 787 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 213
m2
Tento pozemok bol vyčlenený z pozemku parc. č. KNE 64/2, ktorý vlastní Ing.
Ivan Ambros, Koreničova 7, Bratislava na základe geometrického plánu
36672769-051/17 zo dňa 13. 09. 2017, ktorý vypracovala Ing. Ivana Štefundová
a overil Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor pod č. 718/2018
dňa 10. 09. 2018.
Rozdiel medzi výmerami, ktorý predstavuje výmeru 63 m2 bude finančne
vyrovnaný podľa ceny určenej znalcom. Všetky náklady spojené so zámenou
pozemkov hradí Ing. Ivan Ambros.
Odôvodnenie zámeru:
Pozemky vo vlastníctve obce sa nachádzajú v objekte mlyna pri vodnom
náhone, priestorovo súvisia s rodinným domom č. 103, ktorého vlastníkom je
Ing. Ivan Ambros, nie sú voľne prístupné z verejného priestranstva. Pozemok
parc. č. KNC 787 vo vlastníctve Ing. Ivana Ambrosa sa nachádza pod obecnou
miestnou komunikáciou vedúcou do miestnej časti „Pešť“.
Hlasovanie:

za:
7 poslancov ( Ing. Matej Čukan, Ing. Ľubomír
Belobrad, Ing. Ján Kamenský, Peter Šeďo, Ľubica Uličná,
Marek Zachar, Stanislav Žiška)

proti:
zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

- zámer predaja pozemku podľa osobitného zreteľa bol na obecnom
zastupiteľstve už schválený. Vzhľadom k upresneniu výmery na základe
overeného geometrického plánu č. 45718946-49/2018 zo dňa 27. 07. 2018,
ktorý bol overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský
Mikuláš dňa 13. 08. 2018 pod č. 754/2018 bola výmera upravená nasledovne:
Z pôvodnej parcely registra „E“ KN parc. č. 5/2 o výmere 61 m2, zastavané
plochy a nádvoria bola novovytvorená parcela registra „C“ KN parc. č. 348/4
o výmere 64 m2
Uznesenie č. 52/2018
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
ruší
- uznesenie č. 26/2017 zo dňa 26. 06. 2017 v plnom rozsahu
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 53/2018
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
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zámer odpredať svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to:
Pozemok obce Liptovský Peter, vytvorený z pôvodnej „E“ KN parc. č. 5/2
o výmere 61 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva
1296, zameraný geometrickým plánom č. 45718946-49/2018, zo dňa 27. 07.
2018, vyhotoveným Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25,
Liptovský Hrádok, IČO 45718946, overeným Okresným úradom Liptovský

Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 13. 08. 2018, pod č. 754/2018 do
novovytvorenej parcely registra „C“ KN parc. č. 348/4, výmera 64 m 2,
zastavané plochy a nádvoria Zdenkovi Nagyovi a Gabriele Nagyovej, rod.
Ďumbalovej obaja bytom Liptovský Peter č. 173 za cenu 5,- €/m2
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre
považuje skutočnosť, že pozemok leží vo dvore, v bezprostrednej blízkosti
rodinných domov č. 171 a 173, ktoré vlastnia menovaní, priestorovo pozemok
súvisí s týmito nehnuteľnosťami, vo dvore nie je iný majiteľ, pozemok nie je
prístupný z verejného priestranstva, resp. z miestnej komunikácie pretože sa
nachádza v strede dvora.
Hlasovanie:

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

V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je potrebné
vykonať preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch. Starostka
poverí k vykonaniu kontrol členov dobrovoľného hasičského zboru.
Kontrolné skupiny zostaví p. Milan Majer, preventivár obce.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- vykonanie pravidelných preventívnych protipožiarnych kontrol
v rodinných domoch obce Liptovský Peter členmi dobrovoľného hasičského
zboru obce v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v platnom znení
Hlasovanie:

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

K bodu č. 7 Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce
Starostka predložila v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018
návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky v zmysle ustanovenia § 2 ods.
2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V roku 2017 starostka
minimálne čerpala dovolenku vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pri realizácii
rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci vedúcej od autobusovej zastávky
smerom na sídlisko a k novým rodinným domom, ako i pri realizácii výstavby
garáží. Vzhľadom na uvedené navrhla obecnému zastupiteľstvu v Liptovskom
Petre schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu
10 dní s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov. Poslanci jednohlasne schválili vyplatenie
náhrady za nevyčerpanú dovolenku.
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 2 ods. 2 a § 7 ods.
1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 starostke
obce v rozsahu 10 dní v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 - 2018
Hlasovanie:

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

Starostka predložila vypracovaný projekt pre úpravy miestnej komunikácie a
parkovacie miesta pri rekonštruovanej budove č. 5
K bodu č. 8 Interpelácie
Ing. Ľubomír Belobrad

- informoval sa o možnosti spriechodnenia uličky popri rodinných domoch
č. 141, 142 a 143
K bodu č. 9 Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
K bodu č. 10 Záver
Starostka v závere poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí a za prácu, ktorú
poslanci vykonali v prospech obce a jej občanov v období 2014 – 2018
a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené
o 19.00 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

