
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  15. 04. 2019 
 

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

Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,   

Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ľubica Uličná 

Ďalší prítomní:         Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór  

Júlia Illéšová, zapisovateľka 

 

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

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Schválenie zámeny pozemkov obec – DK CONTRACTORS s.r.o. 

Poprad 

6. Schválenie predaja pozemku podľa zmluvy o uzavretí budúcej 

kúpnej zmluvy pozemku obec – Blška Ľudevít 

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 

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 Schválenie programu rokovania voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Stanislav Žiška 

Návrhová komisia: Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Belobrad, Marek Zachar 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Vzhľadom na uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce, bola navrhnutá volebná komisia 

v zložení: 

Predseda: Ing. Ján Kamenský 

Členovia: Adriana Muráňová, Ing. Martin Drugaj  

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 



Uznesenie č. 22/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí 

návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Krčula, Ing. Ľubomír Belobrad, Marek Zachar 

volebnú komisiu v zložení: Ing. Kamenský Ján – predseda, Adriana Muráňová, Ing. Martin 

Drugaj - členovia  

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

schvaľuje  

- návrh programu rokovania OZ  

 

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

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana 

Muráňová,  Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila pozmeňujúci návrh programu zastupiteľstva. 

Rokovanie bude doplnené o nasledovný bod: 

- žiadosť o prenájom pozemku p. Juraj Piovarči 

 

Uznesenie č. 23/2019 

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 zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Schválenie zámeny pozemkov obec – DK CONTRACTORS s.r.o. Poprad 

6. Schválenie predaja pozemku podľa zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

pozemku obec – Blška Ľudevít 

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 

8. Žiadosť o prenájom pozemku – p. Juraj Piovarči 

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  Ing. 

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  1 poslanec (Adriana Muráňová) 

 zdržal sa: 0 poslancov 



K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení 

Uznesenie č. 11/2019  trvá – priebežne sa plní, 

ostatné uznesenia boli schvaľovacie, resp. sú splnené 

 

Uznesenie č. 24/2019 

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. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  Ing. 

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana 

Muráňová, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra obce 

Hlavnému kontrolórovi obce Ing. Pavlovi Slabejovi končí 30. 4. 2019 funkčné obdobie, preto 

bola vyhlásená voľba kontrolóra pre nastávajúce obdobie. Deň konania voľby bol určený na 

15. 4. 2019. Voľba sa musí vykonať v zmysle §18a, ods. 2 počas posledných 60 dní 

funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.  

V stanovenej lehote na podanie prihlášky na funkciu kontrolóra do 1. 4. 2019 odovzdali svoju 

písomnú prihlášku dvaja kandidáti: 

Ing. Martina Harichová 

Ing. Pavel Slabej. 

Obidvaja kandidáti predložili požadované doklady a splnili kritériá, aby sa mohli stať 

kontrolórom. 

Voľby sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí odovzdali svoj 

hlas v tajnom hlasovaní na hlasovacom lístku vloženom do obálky. 

Členovia volebnej komisie v zložení predseda Ing. Ján Kamenský, členovia Adriana 

Muráňová a Ing. Matin Drugaj obálky otvorili, hlasy spočítali a konštatovali, že Ing. Martina 

Harichová získala 2 hlasy a Ing. Pavel Slabej 6 hlasov. 

V zmysle §18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Volebná komisia osvedčila, že Ing. Pavel Slabej získal počtom hlasov 6 potrebnú väčšinu 

platných hlasov, a preto bol zvolený za hlavného kontrolóra obce Liptovský Peter. 

 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4  písm. j) zákona č. 

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

volí 

hlavného kontrolóra obce Liptovský Peter na obdobie od 01. 05. 19 do 30. 04. 2025 

 

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

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana 

Muráňová, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 



K bodu č. 5 Schválenie zámeny pozemkov obec – DK CONTRACTORS s.r.o. Poprad 

Predmetom  rokovania obecného zastupiteľstva bolo uskutočnenie zámeny pozemkov medzi 

obcou a firmou DK CONTRACTORS s.r.o. Poprad na základe zmluvy o budúcej zámennej 

zmluve uzatvorenej 08. 08. 2018. Predmetom zmluvy je zámena časti pozemku vo vlastníctve 

obce vytvoreného  z pôvodnej KNC parcely č. 503/1 za účelom zriadenia príslušenstva 

k bytovému domu HILL (bývalá slobodárka) za pozemok parc. č. KNC 503/10 vo vlastníctve 

firmy DK CONTRACTORS s.r.o. Poprad. Na základe predloženého návrhu geometrického 

plánu na zámenu pozemkov poslanci súhlasili s prípravou zámeru na zámenu pozemkov.  

V zmysle zákona  o majetku obcí  je potrebné parcely ohodnotiť  a pripraviť návrh zámeru 

zámeny na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

K bodu č. 6 Schválenie predaja pozemku podľa zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy pozemku obec – Blška Ľudevít 

Ďalším bodom rokovania obecného zastupiteľstva bolo schválenie zámeru predaja pozemku 

na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pozemku uzatvorenej 03. 04. 2017. 

Odkúpenie časti pozemkov (KNE 1160/3, 1160/1) od Slovenského pozemkového fondu 

Bratislava, ktoré tvoria časť pozemku bolo veľmi zdĺhavé a k uzatvoreniu zmluvy s SPF došlo 

vo februári 2019. V zmysle predaja majetku obce je potrebné zverejniť zámer prevodu 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 26/2019 

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 

zámeru  previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

predpisov  

1/ Predmetom prevodu (predaja) je nehnuteľný majetok – pozemok v obci Liptovský Peter, 

o celkovej výmere 881 m2, pozostávajúci z jednotlivých KN parciel vo výlučnom vlastníctve 

obce zapísaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, pre obec 

a katastrálne územie Liptovský Peter na liste vlastníctva č. 1715,  ako: 

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1159/6, výmera   59 m2, orná pôda  

KN parc. č. 1159/7, výmera  102 m2, orná pôda, 

KN parc. č. 1164/1, výmera    43 m2, orná pôda  

KN parc. č. 1164/3, výmera    18 m2, orná pôda, 

ďalej zapísaných na liste vlastníctva č. 1713, ako:  

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1162/3, výmera   87 m2, orná pôda, 

ďalej zapísaných na liste vlastníctva č. 1545, ako:  

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1162/1, výmera   59 m2, orná pôda, 

ďalej zapísaných na liste vlastníctva č. 1714, ako:  

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1163/1, výmera  103 m2, orná pôda 

KN parc. č. 1163/4, výmera    87 m2, orná pôda, 

ďalej  zapísanej na liste vlastníctva č. 431, ako:  

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1161, výmera  112 m2, ostatné plochy, 



ďalej zapísanej na liste vlastníctva č. 431, ako:  

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 2976/6, výmera  103 m2, orná pôda.                                                                     

ďalej zapísanej na liste vlastníctva č. 1747, ako:  

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1160/3, výmera   66 m2, orná pôda,                                                                                                                                           

ďalej zapísanej na liste vlastníctva č. 1659, ako:  

Parcely registra „E“ 

KN parc. č. 1160/1, výmera   42 m2, orná pôda. 

2/ Kupujúcim je: Ľudevít Blška, rodený Blška,  trvalý pobyt 033 01 Liptovský Hrádok, 

Záhradná 129/20,      

3/ Kúpna cena pozemku bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskom 

Petre č. 15/2017 zo dňa 27.03.2017  vo výške 5000.- Eur, slovom päťtisíc eur, celkom za 881 

m2.   

4/ Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Ľudevít Blška ešte v roku 2007 predal 

obci Liptovský Peter dva rodinné domy s. č. 40 a s. č.  41, pričom cena za rodinné domy bola 

dohodnutá tak, že súčasťou ceny bude aj prevod stavebného pozemku obce Liptovský Peter 

na Ľudevíta Blšku s doplatkom ceny od p. Blšku vo výške 60000.- Sk.  Obec Liptovský Peter, 

na základe informácií od svojej právnej zástupkyne o možnosti majetkoprávneho usporiadania 

stavebného pozemku, uzatvorila s p. Blškom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorou sa 

zaviazala predať mu stavebný pozemok najneskôr do 31.12.2008. Pre problémy 

s  majetkoprávnym usporiadaním pozemku svoju povinnosť nesplnila a preto uzatvorila dňa 

14.1.2009 dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, kde sa zaviazala previesť pozemok na 

p. Blšku najneskôr do 30.6.2009. Ani do tohto termínu však obec nepreviedla pozemok na p. 

Blšku, pretože právna zástupkyňa pozemok majetkoprávne neusporiadala. Vzhľadom na 

veľmi zložité vlastnícke vzťahy, najmä zisťovanie identity vlastníkov zapísaných na 

jednotlivých listoch vlastníctva, dodatočné prejednávanie dedičstva a následné uzatváranie 

kúpnych zmlúv, kde kupujúcim bola obec Liptovský Peter, sa podarilo vlastnícky usporiadať 

pozemky až v tomto roku. Obec teda až v tomto roku nadobudla spoluvlastnícke podiely 

k dvom parcelám od Slovenského pozemkového fondu v Bratislave. Teraz môže obec 

pristúpiť k predaju pozemku na kupujúceho pri dodržaní postupu podľa zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku menovanému bol 

v minulosti schválený uznesením č. 62/2001 zo dňa 15.10.2001 a uznesením č. 36/2010 zo 

dňa 12.11.2010.  

 

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

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana 

Muráňová, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 

Starostka predložila k prerokovaniu zásady odmeňovania poslancov, ktorými sa bude riadiť 

odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva. Obsahom zásad sú odmeny za účasť 

poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako aj za ich činnosť v komisiách zriadených 

obecným zastupiteľstvom pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. 

Zásady tiež stanovujú pravidlá odmeňovania poslancov za účasť a prípravu aktivít 

organizovaných obcou, ako sú uvítanie detí do života, posedenie s jubilujúcimi občanmi obce, 

Deň detí, rozsvietenie vianočného stromčeka, posledný fašiang a pod.  

 



Uznesenie č. 27/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4  písm. k) zákona č. 

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

 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre 

 

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

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana 

Muráňová, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Žiadosť o prenájom pozemku p. Juraj Piovarči 

Obecnému zastupiteľstvu bola opätovne predložená žiadosť p. Juraja Piovarčiho, Liptovský 

Peter č. 10 na prenájom časti obecného pozemku vyčleneného z parcely č. 503/1 v k ú. 

Liptovský Peter za účelom parkovania osobného automobilu. Konkrétne sa jedná o výmeru 

25m
2
 medzi bytovým domom č. 4 a bytovým domom č. 5 

 

Uznesenie č. 28/2019 

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 

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Liptovský Peter z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

predmet nájmu: časť pozemku na parcele č. KNC 503/1, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere  25 m
2
, kat. územie Liptovský Peter. Predmetný pozemok je zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 431, katastrálneho územia Liptovský Peter, obec Liptovský 

Peter, okres Liptovský Mikuláš, ktorý eviduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 

odbor.  

doba nájmu: 10 rokov  

nájomca: Juraj Piovarči, Liptovský Peter č. 10, pozemok sa nachádza pri plote, ktorým je 

oplotená parcela KNC č. 503/1 z vnútornej strany medzi bytovým domom č. 4 a budovou č. 5 

- bývalou  slobodárkou.  

Cena nájmu sa stanovuje na 3,- €/m
2
/rok. Cena za prenájom pozemku prenajatého obcou bola 

schválená obecným zastupiteľstvom v L. Petre uznesením č. 13/2014 dňa 12. 05. 2014 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti 

oplotenia medzi bytovým domom č. 4 a bytovým domom č. 5 (bývala slobodárka) a bude 

nadväzovať na parkovacie plochy v okolí bytového domu č. 5. Spolu s parkovacími plochami 

bude tvoriť komplex státí pre osobné automobily a bude prístupný z vnútornej strany 

komplexu bytových domov.  Predbežným šetrením nemal o pozemok nikto záujem, obec ho 

inak nevie využiť. Nájomca bude pozemok udržiavať a bude sa o neho starať.  



Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Liptovský Peter ako prípad hodný osobitného 

zreteľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Petre trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  Ing. 

Martin Drugaj,  Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  Marek Zachar, 

Stanislav Žiška) 

 proti:  1 poslanec (Adriana Muráňová) 

 zdržal sa: 0 poslancov 

        

K bodu č. 9 Rôzne 

Starostka informovala prítomných o prejavenom záujme p. Vladimíra Onofreja, vlastníka 

parcely č. KNC 4290/5 pre výstavbu rodinného domu na priestranstve oproti rodinnému domu 

č. 472 (Mrlian Ján). 

Uvedená lokalita nie je v územnou pláne riešená pre výstavbu rodinných domov, preto bude 

potrebné realizovať zmeny a doplnky územného plánu. Zámer uskutočniť zmeny a doplnky č. 

3 územného plánu obce je potrebné zverejniť pre  prípad, že by aj niekto iný mal  záujem 

o  zmeny vo využití územia, k čomu všetci poslanci zaujali súhlasné stanovisko.  

Na obecnom úrade sa boli informovať záujemcovia o kúpu pozemkov na výstavbu rodinných 

domov v lokalite za kostolom. V prípade záujmu o výstavbu je potrebné aby si budúci 

záujemcovia vyriešili prístupovú komunikáciu ako i inžinierske siete. 

 

V sobotu 13. 4. 2019 sa uskutočnila brigáda pri čistení verejného priestranstva obce aj 

v odľahlejších lokalitách. Brigády sa zúčastnilo cca 55 občanov. Starostka sa poďakovala 

všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili, urobil sa kus práce a vyčistilo sa okolie obce. Obec 

plánuje uskutočniť aj ďalšiu brigádu, ktorá bude zameraná aj na náter zastávok a osadenie 

lavičiek. 

 

K bodu č. 10 Interpelácie 

 

Adriana Muráňová 

- COOP Jednote L. Mikuláš je potrebné oznámiť nutnosť odvezenia odpadu z priestranstva za 

predajňou, vietor odpad rozfukuje 

- informovala sa, či sa budú pozametať aj  bočné ulice 

 

Stanislav Žiška 

- pripomenul potrebu pripojenia elektrickej energie na priestranstvo, kde sa koná príprava 

zabíjačkových špecialít 

 

Marek Zachar 

- informoval sa, či obec disponuje voľnými sociálnymi bytmi 

- zo záhradky pri materskej škole bola odcudzená jedna časť súpravy - stôl a lavice na sedenie 

pre deti 

 

Ing. Matej Čukan 

- predložil návrh propagačných materiálov zameraných na dôslednejšiu potrebu a výhody 

separácie odpadov. Dosiahnutím vyššej separácie komunálneho odpadu dôjde hlavne k 

zníženiu  nákladov obce potrebných na likvidáciu komunálneho odpadu 

- navrhol možnosť vytypovania lokality na výstavbu nájomné bytového domu 



- informoval sa, či  môžu majitelia rodinných domov v lokalite na Táloch vybudovať na 

parcele vo vlastníctve obce na odbočke za rodinným domom č. 228 (Garaj Jozef)  státie pre 

kontajnery na separovaný zber 

 

Ing. Martin Drugaj 

- informoval sa, aké je stanovisko obce k vybudovaniu optickej prípojky realizovanej firmou 

Telekom  

- upozornil na potrebu opravy schodov vedúcich z parkovísk k chodníkom vedúcim 

popred bytové domy 256 a 257 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- informoval sa, či ešte bude možné vyviesť konáre na verejné priestranstvo 

- pripomenul označenie lokalít v obci smerovníkmi 

V súvislosti s označením lokalít v obci starostka informovala o potrebe, v zmysle novelizácie 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  určenia názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev v obci. Je potrebné k tejto problematike zriadiť komisiu na 

pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev a pripraviť  všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Ing. Pavel Slabej 

- upozornil na  zlomený poklop na hydrante pri požiarnej zbrojnici 

- popri požiarnej zbrojnici neustále prechádzajú nákladné autá, bolo navrhnuté umiestnenie 

betónovej skruže, ktorá by zabránila vjazdu nákladných automobilov 

 

K bodu č. 11  Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 12 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Matej Čukan 

                       Stanislav Žiška          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 8 

zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákona o obecnom 

zriadení) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Liptovskom Petre: 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Liptovskom Petre (ďalej len „poslanec“) a členov (poslancov) komisií zriadených obecným 

zastupiteľstvom v Liptovskom Petre pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto 

funkcie. 

Článok 2 

Odmeny poslancov 

 

1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny: 

 

1.1. Za účasť na zasadnutiach: 

a) vo výške 20,- € za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

b) vo výške 10,- € za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov, ktoré je 

zvolané starostom resp. jeho zástupcom 

c) vo výške 5,- € za  každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 

d) vo výške 7,- € za každé zasadnutie komisie predsedovi komisie 

 

1.2. Za účasť a prípravu nasledovných aktivít organizovaných Obcou Liptovský Peter bude 

vyplatená odmena: 

a) vo výške 15,- € za uvítanie detí do života a posedenie s jubilujúcimi občanmi obce 

b) vo výške 20,- € za celodennú aktivitu (Deň detí, Rozsvietenie vianočného stromčeka, 

Posledný fašiang, prípadne iné) 

c) vo výške 10,-  € za poldennú aktivitu (Stavanie mája, prípadne iné) 

 

2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1.1.  je kratšia ako polovica 

času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedené odmena  na polovicu. 

 

3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade časovej a vecnej náročnosti 

výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy, najviac však 

v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu podľa príslušnej platovej triedy bez zvýšenia. 

Návrh na túto odmenu predkladá starostka obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto 

odmeny a jej výške rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

 

 



Článok 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

1. V zmysle ustanovenia § 25, ods. 7 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení mesačnú odmenu zástupcovi starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania 

určuje starosta podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia, najviac však vo 

výške 75 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

2. Odmenu zástupcu starostu určenú podľa ods. 1 tohto článku je obec povinná zverejniť na 

webovom sídle obce do 30 dní od jej určenia starostom. 

 

Článok 4 

Spoločné a prechodné ustanovenia 

1. Odmena sa neposkytne poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát poslanca budú 

vykonávať bez nároku na odmenu vyplácanú v zmysle týchto zásad. 

2. Všetky odmeny v zmysle týchto zásad sa vyplácajú súhrnne 2-krát ročne vo výplatnom 

termíne v mesiaci júni a decembri. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca. 

Odmeny v zmysle čl. 2, ods 1.1. nesmú kumulatívne ročne prekročiť jeden základný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

3. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 

zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa čl. 2 

ods. 3 a čl. 3 ods. 2 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

poslancov.  

4. Odmena zástupcovi starostu podľa  čl. 3 ods. 3 sa vypláca vo výplatnom termíne určenom 

pre zamestnancov obce v bežnom mesiaci. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

Uvedené  zásady  boli  schválené  obecným zastupiteľstvom dňa 15. apríla  2019  uznesením 

č. 27/2019. 

Uvedené zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom a dňom 

účinnosti zásad zaniká účinnosť zásad odmeňovania poslancov schválených dňa 22. 3. 2010, 

uznesením č. 15/2010. 

 

V Liptovskom Petre dňa 15. 4. 2019 

 

 

         Ing. Anna PAPAJOVÁ 

                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

V y h l á s e n i e 

poslanca obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter  o vzdaní sa odmeny 

 

 

Meno a priezvisko: ........................................................................ 

  

Rodné číslo: ................................................................................... 

 

Dátum narodenia: ...........................................................................  

 

Trvalý pobyt: ...........................................................................  

 

v y h l a s u j e m , 

že sa vzdávam odmeny, ktorá mi patrí podľa Zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva Obce Liptovský Peter s účinnosťou od ........................... . 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Petre, dňa ..........................                                     .................................. 

                                                                                                                     podpis 

   

 

 

   

 

 

 

 


