
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  21. 01. 2019 
 

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

Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, 

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad 

Ďalší prítomní: Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór  

Júlia Illéšová, zapisovateľka 

 

P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 

3. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej 

komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

4. Kontrola prijatých uznesení 

5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

6. Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych 

kontrolách v rodinných domoch a vymenovanie 

preventivára obce – predkladá p. Milan Majer 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne na 

rok 2019 

8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 

9. Správa o činnosti kontrolóra obce v roku 2018 

10. Schválenie zámeny pozemkov Ing. Ivan Ambrós – obec 

11. Schválenie odpredaja pozemku Zdenko Nagy s manželkou 

12. Ponuka na odpredaj rodinného domu č. 64 – Oľga 

Sedláková  

13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Návrh na uznesenie 

17. 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 Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 

V úvode zasadnutia zložil zákonom predpísaný sľub novozvolený poslanec 

Ing. Ján Kamenský. 

 

Uznesenie č. 1/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter   

 

konštatuje,  

že Ing. Ján Kamenský zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, 

určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol 

zverejnený zákonným spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne 

schválený. 

 

Uznesenie č. 2/2019 

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 

 

 

 

 



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 

3. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
4. Kontrola prijatých uznesení 
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

6. Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách 

v rodinných domoch a vymenovanie preventivára obce – predkladá  

p. Milan Majer 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok 2019 

8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 

9. Správa o činnosti kontrolóra obce v roku 2018 

10. Schválenie zámeny pozemkov Ing. Ivan Ambros – obec 

11. Schválenie odpredaja pozemku Zdenko Nagy s manželkou 

12. Ponuka na odpredaj rodinného domu č. 64 – Oľga Sedláková  

13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Overovatelia zápisnice: Stanislav Žiška, Adriana Muráňová 

Návrhová komisia:  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica Uličná 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Uznesenie č. 3/2019 

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

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

 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica 

Uličná 



berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Júlie Illéšovej 

a overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Žiška, Adriana Muráňová 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Kontrola prijatých uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo uložené 

predsedom komisií predložiť zoznam členov jednotlivých komisií. Navrhnutí 

boli nasledovní členovia: 

 

Finančná komisia:     Milan Majer 

        Peter Šeďo 

Komisia výstavby, územného plánovania  

a ochrany životného prostredia:   Adriana Muráňová 

        Stanislav Žiška 

        Peter Šeďo 

 

Komisia ochrany verejného poriadku:  Ľubica Uličná 

        Ing. Matej Čukan 

        Ing. Ján Kamenský 

 

Komisia kultúry, športu a vzdelávania:  Eva Schlégerová 

        Miroslav Dulovec 

        Dušan Čatloš 

        Ing. Barbora Papajová 

        Roman Zubčák 

 

Komisia sociálna:      Katarína Šušlíková 

        Jaroslav Čupka 

        Peter Šeďo 

        Marek Zachar 

 



Uznesenie č. 4/2019 

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. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 5/2019 

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

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

 

volí 

členov komisií obecného zastupiteľstva 

Finančná komisia:     Milan Majer 

        Peter Šeďo 

Komisia výstavby, územného plánovania  

a ochrany životného prostredia:   Adriana Muráňová 

        Stanislav Žiška 

        Peter Šeďo 

 

Komisia ochrany verejného poriadku:  Ľubica Uličná 

        Ing. Matej Čukan 

        Ing. Ján Kamenský 

 

Komisia kultúry, športu a vzdelávania:  Eva Schlégerová 

        Miroslav Dulovec 

        Dušan Čatloš 

        Ing. Barbora Papajová 

        Roman Zubčák 

 

 



Komisia sociálna:      Katarína Šušlíková 

        Jaroslav Čupka 

        Peter Šeďo 

        Marek Zachar 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Starostka predložila k schváleniu plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktorý bol jednohlasne schválený. Zasadnutia sa budú konať: 

11. marca 2019, 13. mája 2019, 24. júna 2019 vždy o 17,00 hod. v zasadačke 

obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 6/2019 

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 práce na I. polrok 2019 so stanovenými termínmi 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych 

kontrolách v rodinných domoch a vymenovanie preventivára obce 

P. Milan Majer – preventivár obce podal  prítomným správu o vykonaných 

preventívnych  protipožiarnych  kontrolách v rodinných domoch. Kontroly 

sa zameriavajú na zistenie a odstránenie protipožiarnych nedostatkov. 

Členovia hliadok na vykonávanie protipožiarnych kontrol boli 

preventivárom obce vyškolení, kontroly sa vykonávali v štyroch kontrolných 

skupinách. P. Majer Milan ďalej informoval prítomných o činnosti 



Dobrovoľného hasičského zboru obce za rok 2018, o súťažiach a cvičeniach, 

ktorých sa členovia zúčastnili, ako aj s výsledkami ich účasti.  

 

Uznesenie č. 7/2019 

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 

správu o vykonaných protipožiarnych kontrolách v rodinných domoch 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka informovala prítomných o potrebe schválenia ďalšieho 

preventivára obce p. Matúša Chrupku obecným zastupiteľstvom. Menovaný 

absolvoval zákonom stanovené školenie a získal osvedčenie. 

 

Uznesenie č. 8/2019 

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

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

 

schvaľuje 

vymenovanie p. Matúša Chrupku za preventivára obce 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

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

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok 2019 

 

Starostka predložila  návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 

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



jedálne. VZN bolo zverejnené zákonom predpísaným spôsobom vo 

vývesných tabuliach obce a na webovom sídle obce. Námietky neboli podané 

žiadne. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

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 č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne na rok 2019 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 

Kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol 

zverejnený zákonom predpísaným spôsobom vo vývesných tabuliach obce 

a na webovom sídle obce. 

 

Uznesenie č. 10/2019 

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 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolór na I. polrok 2019 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 



K bodu č. 9 Správa o činnosti kontrolóra obce v roku 2018 

 

Kontrolór obce podal správu o vykonanej kontrolnej činnosti v roku 2018. 

Navrhol dôslednejšie vymáhanie pohľadávok na dani z nehnuteľností a poplatku 

za komunálny odpad zákonným spôsobom. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

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 

správu o činnosti kontrolóra obce Liptovský Peter v roku 2018 

 

ukladá 

vymáhať pohľadávky na daniach z nehnuteľností a poplatku za TKO  

zodpovední: zamestnanci obce   Termín: priebežne 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

        

K bodu č. 10 Schválenie zámeny pozemkov Ing. Ivan Ambrós – obec 

 
Zámer na zámenu pozemkov medzi obcou Liptovský Peter a Ing. Ivanom 

Ambrosom, Koreničova7, Bratislava bol schválený obecným zastupiteľstvom v 

mesiaci október 2018. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

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  

zámenu pozemkov medzi obcou Liptovský Peter, IČO 00620581 a Ing. 

Ivanom Ambrosom, bytom Koreničova 7, Bratislava nasledovne: 

Pozemky vo vlastníctve obce Liptovský Peter, IČO 00620581, 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: 

- diel č. 4 začlenený do parcely  č. KNC 113/15 o výmere 155 m2  

- diel č. 5 začlenený do parcely č. KNC 113/16 o výmere   68 m2  

- diel č. 8 začlenený do parcely č. KNC 113/18 o výmere   12 m2  

- diel č. 10 začlenený do parcely č. KNC 115/4   o výmere   41 m2  

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: 

- diel č. 12 začlenený do parcely č. KNC 787 o výmere 213 m2  

Tento pozemok bol odčlenený z pozemku parcela 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  63 m2  v celkovej sume 401,43 € 

bude finančne vyrovnaný, uhradený obci, cena bola stanovená podľa znaleckého 

posudku č. 78/2018, zo dňa 22. 11. 2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Peter 

Krivoš, kpt. Nálepku č. 516, Liptovský Hrádok.   Všetky ostatné náklady 

spojené so zámenou pozemkov hradí Ing. Ivan Ambros, Koreničova 7, 

Bratislava. 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  Ľubica Uličná, Marek 

Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Adriana Muráňová) 

 

K bodu č. 11 Schválenie odpredaja pozemku Zdenko Nagy s manželkou 

 

Zámer na predaj obecného pozemku žiadateľom Zdenkovi Nagymu s manž. 

Gabrielou Nagyovou, bytom Liptovský Peter č. 173 bol schválený obecným 

zastupiteľstvom v mesiaci október 2018. 

 

 

 



Uznesenie č. 13/2019 

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 odpredaj 

pozemku obce Liptovský Peter, IČO 00620581, 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 m2 , 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 žiadatelia, 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:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 12 Ponuka na odpredaj rodinného domu č. 64 – Oľga Sedláková  

 

Starostka informovala prítomných s návrhom na odpredaj rodinného domu  

č. 64, ktorého vlastníčkou je p. Oľga Sedláková, rod. Šilerová, bytom Petráveč 

85, Velké Meziříčí.  Je potrebné konzultovať ponuku s vlastníkmi susednej 

nehnuteľnosti, resp. prípadnými inými záujemcami. 

 

 



K bodu č. 13 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

 

Starostka predložila k schváleniu rozpočtové opatrenie č. 1/2019 z dôvodu  

výdavkov na externý projektový manažment k projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter“.  Týka sa 

komunikácie s riadiacim orgánom a celej administrácie projektu od 

schválenia projektu, počas realizácie projektu, spolu s následnými 

monitorovacími správami do 31. 12. 2023. Uvedená úprava rozpočtu nemá 

vplyv na celkové príjmy a výdavky obce a nebude narušená rovnováha 

rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 14/2019 

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. 1/2019 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 14 Rôzne 

Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnil konateľ SBH s.r.o. Liptovský 

Peter p. Miroslav Jurík. Informoval o vzniknutej situácii v plynovej kotolni. 

Na základe odbornej kontroly tlakových nádob bolo zistené, že sú v zlom 

technickom stave. Je potrebná výmena ohrievačov teplej úžitkovej vody (rok 

výroby 1980), ktoré sú už po životnosti. Konateľ požiadal vzhľadom na to, že 

SBH s.r.o. Liptovský Peter je 100 % spoločnosťou  obce,  o bezúročnú pôžičku 

od obce. Poslanci schválili poskytnutie pôžičky, podmienky zmluvy a výška 

pôžičky bude schválená po výbere dodávateľa. 

 

 

 

 

 



K bodu č. 15 Interpelácie 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na potrebu výmeny dopravnej značky pri rodinnom dome č. 176 

smerom z lokality „Záhrady“, nakoľko je na nej slabá farba 

- poklopy, šachty pri kultúrnom dome je potrebné skontrolovať 

 

 

Ing. Matej Čukan 

- informoval sa ohľadom možnosti vybudovania oplotenia okolo miestneho 

cintorína 

- navrhol zasielanie informácií, ktoré sú hlásené v obecnom rozhlase formou 

SMS správ 

 

Starostka informovala, že v roku 2019-2020 je plánovaná výmena okien a 

rekonštrukcia sociálnych zariadení v dome smútku. Projektom na uvedenú 

rekonštrukciu dom smútku sa  obec zapojí do výzvy   Miestnej akčnej 

skupiny Horný Liptov Liptovský Hrádok, keď bude vyhlásená.  

Tiež sa obec plánuje opätovne zapojiť do výzvy na kamerový systém 

a výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. 

 

Ing. Ján Kamenský 

- upozornil na potrebu opílenia stromov na sídlisku a na potrebu vysprávky 

chodníkov pred bytovým domom 256, 257 a schodov pri týchto bytových 

domoch 

- navrhol vybudovanie krytých státí pre kontajnery a odpadové nádoby 

- informoval, že členovia divadelného súboru f*ACTOR Liptovský Peter 

venujú výťažok z dobrovoľného vstupného  zo dňa 28. 12. 2018 na potrebné 

pomôcky pre materskú školu po dohode s vedením MŠ  

 

Ľubica Uličná 

- počas obecnej zabíjačky sa členovia Jednoty dôchodcov v Liptovskom Petre 

zúčastnia sprievodu vo fašiangových maskách 

 

 

 

 



Adriana Muráňová 

- navrhla možnosť zapojenia sa obce do výziev zameraných na získanie 

finančných prostriedkov na separovaný odpad, nákup zberných nádob, alebo 

kompostérov na biologický odpad 

- navrhla zakúpenie frézy na zimnú údržbu 

 

- po  širšej diskusii  poslanci  navrhli zakúpenie multifunkčného zariadenia, 

traktora, ktorý by sa dal využiť aj pri zimnej údržbe na čistenie chodníkov, aj 

v lete pri kosení, odvážaní trávy a pod. 

 

Ing. Pavel Slabej 

- upozornil na potrebu odpúšťania vody z koncových hydrantov po 

odstávkach vody, tiež oznámil, že pri požiarnej zbrojnici je zlomený poklop 

na hydrante 

 

Ing. Martin Drugaj 

- navrhol zavedenie a využívanie SMART technológií v obci 

 

Stanislav Žiška 

- na priestranstve pri garážach je potrebné orezať kríky brániace výhľadu pri 

vychádzaní na hlavnú cestu 

 

K bodu č. 16  Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 17 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 
 


