
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  24. 06. 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, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní:  

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. Delegovanie zástupcu do Rady školy 

5. Záverečný účet obce za rok 2018 

6. Výročná správa SBH s.r.o. Liptovský Peter za rok 2018 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce L. 

Peter 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

10. Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci 

Liptovský Peter 

11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2019 

12. Návrh zámeny pozemkov obec – Sporinský  

13. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci medzi obcou a JUDr. Uličným  

14. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

15. Informácie k zmenám a doplnkom územného plánu č. 3 

16. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019 

17. Rôzne 

18. Interpelácie 

19. Návrh na uznesenie 

20. 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 Schválenie programu rokovania voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Adriana Muráňová 

Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ján Kamenský 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 41/2019 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a) volí 

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

b) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Uličná, Adriana Muráňová 

c) schvaľuje  

- návrh programu rokovania OZ  

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 predložila prítomným návrh na zmenu programu, rokovanie bude doplnené o bod 

vydanie súhlasu na  inú zárobkovú činnosť pre kontrolóra obce. 

Ing. Matej Čukan navrhol doplniť program o opätovné hlasovanie o prenájme pozemku p. 

Jurajovi Piovarčimu, nakoľko pri hlasovaní na predchádzajúcom zasadnutí nebol  dostatočný 

počet prítomných poslancov. 

Zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 42/2019 

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. Delegovanie zástupcu do Rady školy 

5. Záverečný účet obce za rok 2018 

6. Výročná správa SBH s.r.o. Liptovský Peter za rok 2018 



7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce L. 

Peter 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

10. Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci 

Liptovský Peter 

11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2019 

12. Návrh zámeny pozemkov obec – Sporinský  

13. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci medzi obcou a JUDr. Uličným  

14. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

15. Informácie k zmenám a doplnkom územného plánu č. 3 

16. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019 

17. Schválenie súhlasu s inou zárobkovou činnosťou kontrolóra obce 

18. Schválenie prenájmu pozemku, obec – Piovarči Juraj 

19. Rôzne 

20. Interpelácie 

21. Návrh na uznesenie 

22. Záver 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Kontrola prijatých uznesení 

Uznesenie č. 11/2019  trvá – priebežne sa plní, pohľadávky na dani z nehnuteľností a TKO sa 

priebežne vymáhajú. 

 

Uznesenie č. 43/2019 

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:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Delegovanie zástupcu do Rady školy 

Pre nové funkčné obdobie je potrebné navrhnúť zástupcu obce do Rady školy materskej školy 

Liptovský Peter. Vzhľadom na svoje pracovné skúsenosti a prax do rady školy bola navrhnutá 

p. Ľubica Uličná. Delegovanie bolo jednohlasne schválené. 

 

 



Uznesenie č. 44/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

zástupcu do Rady školy materskej školy Liptovský Peter p. Ľubicu Uličnú 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Záverečný účet obce za rok 2018 

 

Starostka informovala prítomných s obsahom Záverečného účtu obce za rok 2018, ktorý 

bol zverejnený zákonným spôsobom a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K záverečnému účtu predložil svoje stanovisko aj kontrolór obce, v ktorom odporučil schváliť 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 45/2019 

 

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  

 

a) berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Liptovský Peter za rok 2018 

 

b) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

c) schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

69 695,02 € 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Výročná správa SBH s.r.o. Liptovský Peter za rok 2018 

 

P. Miroslav Jurík, konateľ SBH s.r.o. Liptovský Peter predložil výročnú správu SBH s.r.o. 

Liptovský Peter. Po prezentácii správy sa rozprúdila rozprava na tému ďalšieho fungovania, 

resp. formy hospodárenia organizácie, nakoľko sa zvyšujú jej náklady. V posledných rokoch 

bolo realizované zatepľovanie bytových domov v správe spoločnosti, čo spôsobilo znižovanie 

tržieb za teplo a SBH vykazuje zvyšujúcu sa stratu. Boli navrhnuté rôzne formy a spôsoby. Je 



preto potrebné poradiť sa a konzultovať s odborníkmi ďalšie fungovanie a financovanie SBH 

s.r.o. L. Peter 

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

a) berie na vedomie  

Výročnú správu SBH s.r.o. Liptovský Peter za rok 2018 

 

b) ukladá 

hľadať riešenie financovania a konzultovať s odborníkmi vhodné spôsoby fungovania SBH 

s.r.o. L. Peter 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 č. 2/2019 o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

L. Peter 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. VZN 

bolo zverejnené zákonným spôsobom, poslanci OZ dostali VZN na preštudovanie v časovom 

predstihu, zo strany občanov neboli k VZN vznesené žiadne pripomienky, príp. návrhy. 

 

Uznesenie č. 47/2019 

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 č. 2/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce L. Peter 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravuje organizovanie miestneho 

referenda na území obce Liptovský Peter. VZN bolo zverejnené zákonným spôsobom, 

poslanci OZ dostali VZN na preštudovanie v časovom predstihu, zo strany občanov neboli 

k VZN vznesené žiadne pripomienky, príp. návrhy. 

 



Uznesenie č. 48/2019 

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 č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb 

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb a povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určení času predaja. VZN bolo 

zverejnené zákonným spôsobom, poslanci OZ dostali VZN na preštudovanie v časovom 

predstihu, zo strany občanov neboli k VZN vznesené žiadne pripomienky, príp. návrhy. 

 

Uznesenie č. 49/2019 

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  č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol 

zverený obci Liptovský Peter 

 

Starostka predložila k schváleniu zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, 

ktorý bol zverený obci. Zásady upravujú hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

obce – prevody, zámenu, výkon správy, nájom, výpožičku, koncesné zmluvy a sú záväzné pre 

orgány obce, zamestnancov obce a obcou zriadené a založené právnické osoby. 

Poslankyňa Adriana Muráňová navrhla doplniť k zásadám cenník za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve obce pod stavby a upraviť v zásadách dĺžku  prenájmu maximálne na 10 rokov. 

Cena nájomného za m2 vo výške 3,- €/m2/rok bola schválená Uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 13/2014 zo dňa 12. 5. 2014. Uznesenie bude tvoriť prílohu týchto zásad.  

 

Uznesenie č. 50/2019 

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  

Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Liptovský 

Peter doplnené o výšku nájomného schváleného uznesením č. 13/2014 a dobu nájmu 

maximálne na 10 rokov 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 11 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2019 

 

Kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ktorý bol jednohlasne 

schválený a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

a) schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

b) poveruje 

Hlavného kontrolóra vykonaním kontrol vyplývajúcich z plánu kontrolnej činnosti 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Návrh zámeny pozemkov obec – Sporinský  

Starostka informovala prítomných so zámerom zámeny pozemkov medzi obcou a p. 

Róbertom Sporinským s manž., Liptovský Peter č. 469, ktorá bola predbežne  prejednávaná 

na obecnom zastupiteľstve v marci 2019. Konkrétne ide o zámenu pozemku obce, ktorý leží 

medzi dvoma pozemkami rodiny Sporinskej pri ich rodinnom dome a je jediným prístupom 

k ich nehnuteľnosti. Zámenou dôjde k sceleniu pozemku. 

Obec vydá predbežné stanovisko na účely ohlásenia drobnej stavby – vybudovanie oplotenia 

pri rodinnom dome č. 469 podľa schváleného zámeru zámeny pozemkov. 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

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

zverejnenie zámeru zameniť majetok obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

1/ Predmetom zámeny je nehnuteľný majetok – pozemok v obci Liptovský Peter, vo vlastníctve obce 

Liptovský Peter, zameraný geometrickým plánom zo dňa 14. 05. 2019, č. 44820208-19/2019, 



vyhotoveným Ing. Františkom Olejárom – G3, Belanská 550/13, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 

44820208, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 27. 05. 2019, 

pod č. G1 - 492/2019, z pôvodnej  „E“ KN parc. č. 2015/1, výmera 233 m2, ostatné plochy, do 

novovytvorenej   

 Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 3352/16, výmera 146 m2, ostatné plochy 

 

za pozemok v obci Liptovský Peter, vo vlastníctve Róberta Sporinského s manž. Andreou 

Sporinskou, Liptovský Peter č. 469, a to pozemok  parcela registra „C“ KN parc. č. 3352/11, výmera 

86 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 896 v katastrálnom území obce Liptovský Peter 

 

 2/ Zamieňajúcimi subjektmi teda sú:     Obec Liptovský Peter,   Liptovský Peter 100,  

                                                               033 01 Liptovský Hrádok, IČO:  00 620 581 

                                                               a 

                                                               Róbert Sporinský a manž. Andrea Sporinská,  

                                                               rod.  Morávková, obaja bytom Liptovský Peter  

                                                               č. 469                                                                

Zamieňajúci majú nadobudnúť pozemok v 1/1-ine. 

 

3/ Kúpna cena pozemkov vo vlastníctve obce bola zistená znaleckým posudkom vyhotoveným 

znalcom Ing. Petrom Krivošom pod por. č. 38/2019 znaleckého denníka vo výške 1 855,66  Eur za 

celý pozemok, ktorý je predmetom zámeny. Kúpna cena pozemku vo vlastníctve Róberta Sporinského 

s manž. Andreou, bola zistená tým istým znaleckým posudkom vo výške 1 093,06 Eur za celý 

pozemok, ktorý je predmetom zámeny. Róbert Sporinský a Andrea Sporinská, Liptovský Peter č. 469 

doplatia rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností obci Liptovský Peter vo výške 770,- Eur.  

 

4/ Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok obce leží medzi dvoma pozemkami vo 

vlastníctve  Sporinského Róberta s manž. Andreou  a je jediným prístupom k ich rodinnému domu. 

Zámenou dôjde k sceleniu ich pozemku a vznikne neoddeliteľný celok priľahlej plochy so stavbou 

rodinného domu. Pozemok obce bude ležať vedľa miestnej komunikácie, čím bude v budúcnosti 

umožnená lepšia údržba, príp. odhŕňanie snehu.  

 

5/ Na schválenie zámeny pozemkov je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

  

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 13 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci medzi obcou a JUDr. Uličným  

Starostka obce opätovne predložila na schválenie zmluvu o poskytovaní právnej pomoci 

medzi obcou a JUDr. Uličným Milanom - advokátom doplnenú o požadované informácie 

(cenník a zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnej pomoci) 

Poslanci uzatvorenie zmluvy neschválili. 

 

K bodu č. 14 Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

Starostka predložila k schváleniu rozpočtové opatrenie č. 8/2019, ktoré bolo jednohlasne 

schválené a tvorí prílohu zápisnice.  

Rozpočtovým opatrením zostane rozpočet vyrovnaný, pričom celkové príjmy a celkové 

výdavky sa navýšia o rovnakú sumu o 75.970,- €. 

 



Uznesenie č. 53/2019 

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  

a) rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

b) použitie rezervného fondu vo výške 121.000,- € na realizáciu stavby „Rekonštrukcia 

komunikácie a parkovacích plôch pri BD 240-243“ 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 15 Informácie k zmenám a doplnkom územného plánu č. 3 

Navrhnuté zmeny a doplnky územného plánu sa týkajú zmien pri záhradkárskej osade 

v lokalite Kaleník, plánovanej výstavby rodinného domu pri diaľnici a zmeny využitia 

pozemku oproti prevádzke p. Nemsilu na zberný dvor. 

Osobitne budú vypracované zmluvy a náklady bude uhrádzať každý zo žiadateľov a to: 

- Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Peter    2.100,- € 

- p. Vladimír Onofrej, Roľnícka 447/15, Liptovská Ondrašová  2.100,- € 

- Obec Liptovský Peter       1.100,- € 

 

K bodu č. 16 Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019 

Starostka predložila plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019. Zasadnutia sa 

uskutočnia v termínoch:  16.9.2019  11.11.2019  9.12.2019 

V prípade potreby bude obecné zastupiteľstvo zvolané i mimo schválené termíny 

 

Uznesenie č. 54/2019 

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 zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 17 Schválenie súhlasu s inou zárobkovou činnosťou kontrolóra obce 

V zmysle § 18. Ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo 

vykonávať inú zárobkovú činnosť. Preto hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej požiadal 

o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosť, nakoľko je kontrolórom obce aj v ďalších 

obciach. Živnosť má v súčasnom období pozastavenú. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.  

 



Uznesenie č. 55/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavnému kontrolórovi obce Ing. Pavlovi Slabejovi 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 18 Schválenie prenájmu pozemku, obec – Piovarči Juraj 

 

Vzhľadom na nedostatočný počet poslancov pri hlasovaní o prenájme pozemku p. Piovarčimu 

Jurajovi, L. Peter č. 10 prebehlo opätovné hlasovanie o schválení prenájmu 

  

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

a) ruší  

v plnom rozsahu uznesenie č. 37/2019 

 

b) schvaľuje  

prenájom nehnuteľného majetku 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 m2, 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,- €/m2/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.  



Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 19 Rôzne 

Starostka podala  prítomným  nasledovné informácie: 

- na priestranstve pri ceste popri diaľnici v smere na Podtureň boli vyhodené zbytky dvoch 

jahniat, na zneškodnenie bola prizvaná kafiléria Lietavská Lúčka 

- na priestranstve pri bytovom dome č. 3 požaduje p. Milan Barbier presadiť tuje, aby mal 

zabezpečený prístup osobným automobilom k bytovému domu (tuje sú už veľké, nemuseli by 

sa po presadení prijať, je potrebné sa dohodnúť na spôsobe prejazdu) 

- nové číslo Spravodaja obce je už v tlači a bude distribuované spolu s informáciami 

o separovaní odpadu 

- pri novovybudovanom bytovom dome HILL sa uskutočnilo prevzatie parkovacích plôch 

medzi obcou, za účasti členov komisie stavebnej a ÚP  a firmou DK-contractors s. r. o. 

 

K bodu č. 20 Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- informoval o potrebe zabezpečenia správcu multifunkčného ihriska, nakoľko p. Michal 

Chovan pre pracovné povinnosti už dohľad nad ihriskom nemôže vykonávať 

- na ihrisku je potrebné zrealizovať vysprávku alebo výmenu trávnika 

 

Ľubica Uličná 

- do ďalšieho zasadnutie zastupiteľstva predloží materiál do Kroniku obce na schválenie 

 

Adriana Muráňová 

- upozornila na prerastajúcu burinu v kvetinovej výsadbe v trojuholníku na križovatke pri 

vstupe do dediny a na vysokú burinu v okolí rodinných domov vo vlastníctve obce 

- na priestranstve pri predajni COOP Jednoty je potrebné zabezpečiť kontajnery 

 

Ing. Matej Čukan 

- pripomenul návrh na zakúpenie viacúčelového komunálneho stroja na zabezpečenie kosenie 

verejných priestranstiev, odhŕňania snehu 

- navrhol zvýšenie poplatkov za prenájom hrobového miesta pre občanov nežijúcich v obci 

 

Ing. Ján Kamenský 

- upozornil na zanesené vpuste na miestnych komunikáciách 

  

K bodu č. 21  Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

K bodu č. 22 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

Overovatelia: 

Ľubica Uličná                                                                                Ing. Anna Papajová 

Adriana Muráňová                starostka 



 



 

 

Starostka Obce Liptovský Peter 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 24. 06. 2019 

 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 
 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zásadami 

o hospodárení s finančnými prostriedkami obce predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh 

na rozpočtové opatrenie:  
 

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  v súlade   

s § 14 ods.2 písm. b) nasledovne: 
 

Bežné príjmy: 

110 Dane z príjmov a kap. majetku +5 000 € 

 

Kapitálové príjmy: 

230 Príjmy z predaja majetku +970 €  

 

Finančné príjmy 

450 Z ostatných finančných operácií +70 000 € 

 

Bežné výdavky: 

04510-630 Tovary a služby pre miest.komunik. -4 000 € 

06200-630 Tovary a služby – obec            +7 200 €  

10200 -610 Mzdy a platy opatrovateľská služba     -2 200 € 

Celkom  +1 000 € 

 

Kapitálové  výdavky:   

04510-710 Obstar.kapit.aktív – miestne kom. +74 970 € 

 

ROZPOČET   PO    ÚPRAVE 

       BEŽNÝ 

ROZPOČET 

KAPITÁLOVÝ 

   ROZPOČET 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

 

CELKOM 

Príjmy 

po úprave 

v € 

v € 

534 040,- 

552 405,- 

0,-  

1 372,-   

82 460,- 

152 961,- 

616 500,- 

706 738,- 

Výdavky 

po úprave   

v € 

v € 

481 500,- 

471 366,- 

100 000,- 

175 372,-   

35 000,-  

60 000,- 

616 500,- 

706 738,-   

Výsl.hosp. 

po úprave   

v € 

v € 

+52 540,-  

+81 039,- 

-100 000,- 

-174 000,- 

+47 460,- 

+92 961,- 

0,- 

0,- 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Anna Papajová 

                                                                                            starostka  
 

 

V Liptovskom Petre dňa 19.06.2019 

 



 

 

 

 

Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia č.8/2019 

 

Bežné príjmy 

- navýšenie príjmov z podielových daní - na základe aktuálne zverejneného dokumentu je 

príjem daní pre našu obec plánovaný vo výške 416 000,- €, teda zvýšenie vo výške +5000 

 

Kapitálové príjmy 
- zvýšenie príjmov z titulu predaja pozemku (Nagy) +320 a zámeny pozemkov (DK 

contractors) +650  

 

Finančné príjmy 

- prevod prostriedkov z rezervného fondu  +70 000,- €  

 

Bežné výdavky 

- zníženie výdavkov  na obstaranie orientačných smerovníkov v obci. tie budeme riešiť až po 

zavedení pomenovaní ulíc -4 000 

- výdavky na plánovanú asanáciu budov v uličke  +7 200€ 

- zníženie výdavkov na mzdy v oblasti opatrovateľskej služby, ktorá nie je žiadaná v takom 

rozsahu, ako bolo plánované v rozpočte -2 200 € 

 

 

Kapitálové výdavky 

- navýšenie výdavkov na rekonštrukciu komunikácií a parkovacích plôch pri BD 240-243           

o 70 000,- €  (použité prostriedky z RF)  

- spolufinancovanie rekonštrukcie komunikácií pri BD 5 navýšenie +4 970 € 

 

 

Rozpočtovým opatrením rozpočet zostane vyrovnaný, pričom celkové  príjmy sa zvýšia o 75 

970 € a tiež celkové výdavky sa zvýšia o 75 970 €. 


