
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  23. 09. 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,  

Adriana Muráňová, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Miroslav Krčula, 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. Schválenie zámeny pozemku obec – Sporinský Róbert a Andrea 

5. Kúpa pozemku parcela č. KNE 73/2 – Ing. Tibor Uličný, Kysucké Nové Mesto 

6. Cenové ponuky na komunálnu techniku 

7. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii kultúrneho domu + práce naviac 

8. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii miestnych komunikácií   

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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 Schválenie programu rokovania voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kamenský, Stanislav Žiška 

Návrhová komisia: Ing. Martin Drugaj, Adriana Muráňová, Marek Zachar 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 61/2019 

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: Ing. Martin Drugaj, Adriana Muráňová, Marek Zachar 

berie na vedomie 



určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ján Kamenský, Stanislav Žiška 

schvaľuje  

- 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. Schválenie zámeny pozemku obec – Sporinský Róbert a Andrea 

5. Kúpa pozemku parcela č. KNE 73/2 – Ing. Tibor Uličný, Kysucké Nové Mesto 

6. Cenové ponuky na komunálnu techniku 

7. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii kultúrneho domu + práce naviac 

8. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii miestnych komunikácií   

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,  Adriana Muráňová,   

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, správa bude podaná na poslednom zasadnutí v kalendárnom roku 2019. 

Uznesenie č. 60/2019 v druhej, ukladacej  časti trvá – ide o uskutočnenie domových schôdzí 

v bytových domoch, kde je termín október 2019. 

 

Uznesenie č. 62/2019 

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

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,  Adriana Muráňová,   

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 4 Schválenie zámeny pozemku obec – Sporinský Róbert a Andrea 

 

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi obcou a p. 

Sporinským Róbertom s manž. Andreou, Liptovský Peter č. 469 bol schválený 

v zastupiteľstve v júni 2019 a bol zverejnený zákonným spôsobom. V určenej lehote sa 

k uvedenému zámeru nikto nevyjadril, ani nepodal námietku. 

 

Uznesenie č. 63/2019 

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  

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 v Liptovskom Petre č. 52/2019 zo 

dňa 24. 06. 2019 

zámenu majetku 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 par. 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, rod. Sporinský a manž. Andrea 

Sporinská, rod. Morávková, obaja bytom Liptovský 

Peter č. 469   

 

Zamieňajúci nadobúdajú 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 1855,66 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 Róbera 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:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,  Adriana Muráňová,   

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 5 Kúpa pozemku parcela č. KNE 73/2 – Ing. Tibor Uličný, Kysucké Nové 

Mesto 

 

Pozemok  za  Kultúrnym  domom v Liptovskom Petre parc. č. KNE 73/2 je v bezprostrednom 

susedstve  s kultúrnym domom a obecnou parcelou za kultúrnym domom. Obec takto získa 

a bude vlastniť celú plochu, ktorú v budúcnosti plánuje využiť na obecné účely. Jedná sa 

o parcelu vo vlastníctve Ing. Tibora Uličného, bytom Kysucké Nové Mesto, Sládkovičova 

1222/73, ktorý uvedenú parcelu nevyužíva a nepotrebuje,  výmera parcely je  41 m2. Obec 

oslovila menovaného a dohodla sa na odkúpení. Suma bola dohodnutá na 8,- Eur/m2. 

   

Uznesenie č. 64/2019 

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  

kúpu pozemku parc. č. KNE 73/2 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

v katastri obce Liptovský Peter od Ing. Tibora Uličného, rod. Uličného,  bytom Sládkovičova 

1222/73, Kysucké Nové Mesto v cene 8,- Eur/m2 , spolu suma 328,- Eur 

 

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

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,  Adriana Muráňová,   

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Cenové ponuky na komunálnu techniku 

Starostka predložili k prerokovaniu dve cenové ponuky na komunálnu techniku. Vzhľadom 

k predchádzajúcim stretnutiam poslancov k tejto problematike mohli viacerí vyjadriť svoj 

názor na jednotlivé značky a ponuky. 

Ponuka č. 1 Komunálny traktor John Deere 1026R v cene spolu s príslušenstvom 28 414,- €. 

Ponuka č. 2 Komunálny traktor John Deere 2036R v cene spolu s príslušenstvom 40 345,- € 

Po obsiahlej rozprave a zodpovedaní jednotlivých otázok, bola vybratá ponuka č. 2 

 

 



Uznesenie č. 65/2019 

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 

kúpu komunálneho traktora podľa cenovej ponuky č. 2 bez čelného  nakladača v celkovej 

sume 36 348,- € 

 

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

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,  Adriana Muráňová,   

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii kultúrneho domu + práce naviac 

 

Starostka   informovala   prítomných  o prebiehajúcich  prácach  na  rekonštrukcii   kultúrneho 

domu  a oboznámila  ich   so   skutočnosťou,   že  pri   podrobnom   preštudovaní   projektovej 

dokumentácie a rozpočtu zhotoviteľom bolo zistené, že dokumentácia neobsahuje všetky 

práce, ktoré sú potrebné pre dokončenie stavby. Buď sú projektantom zabudnuté alebo 

opomenuté alebo chybne nacenené. Vzniknutý stav je potrebné konzultovať s projektantom, 

vypracovať rozpočet, výkaz výmer sporných položiek a porovnať s projektovou 

dokumentáciou.  

 

K bodu č. 8 Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii miestnych komunikácií   

 

23. 9. 2019 sa uskutočnil na stavbe kontrolný deň a boli konzultované potrebné drobné 

úpravy. Ing. Peter Krivoš, ktorý vykonáva na stavbe stavebný dozor, upozornil na skutočnosť, 

že komunikácia vedúca pomedzi bytové domy č. 242, 240 a 11 pravdepodobne nemá 

podložie, asfalt je položený priamo na zemine. Boli vykonané sondy, ktoré preukážu v akom 

stave je podložie komunikácie. Poslanci navrhli v prípade, že sa preukáže, že komunikácia 

nemá dostatočné podložie, z hľadiska úspory finančných prostriedkov ponechať komunikáciu 

v pôvodnom stave, keďže nebýva zaťažovaná  a v budúcnosti na ňu položiť zámkovú dlažbu, 

komunikáciu označiť dopravnou značkou „prikázaný smer jazdy“ a zákazom vjazdu 

nákladných vozidiel nad 3,5 t. 

 

K bodu č. 9 Rôzne 

Poslanci si prezreli rekonštruované priestory kultúrneho domu a posúdili výber farieb, ktoré 

budú použité na fasádu budovy. 

 

K bodu č. 10 Interpelácie 

 

Adriana Muráňová 

- informovala sa, či by nebolo možné uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov na kúpu 

kompostérov na biologický odpad 

- navrhla konzultovať s kompetentnými možnosť využívania zberného dvora na zelený odpad 

v Liptovskom Hrádku 

 

 



Ing. Martin Drugaj 

- predložil návrh propagácie potreby separovania odpadu a možnosť zakúpenia komunálnych 

kompostérov, ktoré by boli umiestnené k jednotlivým bytovým domom. 

 

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 19.00 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Ján Kamenský  

Stanislav Žiška 

 


