
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  04. 11. 2019 
 

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

Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Martin Drugaj 

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. Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov Liptovský Peter – Agria 

Liptovský Ondrej, a.s. 

5. Webstránka obce – splnenie zákonných povinnosti 

6. Nabíjacia stanica pre elektromobily – možnosť zapojenia do projektu 

7. Schválenie textu do kroniky obce 

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 7 

a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Krčula, Marek Zachar 

Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský, Ing. Matej Čukan, Ľubica Uličná 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 66/2019 

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. Ján Kamenský, Ing. Matej Čukan, Ľubica Uličná 

berie na vedomie 



určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Krčula, Marek Zachar 

schvaľuje  

- návrh programu rokovania OZ  

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva. Nakoľko poslanec 

Ing. Martin Drugaj sa ospravedlnil, nezúčastní sa rokovania obecného 

zastupiteľstva, požiadal, aby sa problematikou webstránky obce zaoberalo zastupiteľstvo 

v jeho prítomnosti, preto bolo navrhnuté bod č. 5 zrušiť a program rokovania obecného 

zastupiteľstva doplniť o schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 15/2019. 

Zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 67/2019 

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. Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov Liptovský Peter – Agria 

Liptovský Ondrej, a.s. 

5. Nabíjacia stanica pre elektromobily – možnosť zapojenia do projektu 

6. Schválenie textu do kroniky obce 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, 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, 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, úloha sa realizuje, ešte zostávajú schôdze v bytových domoch na 

sídlisku. 

 

Uznesenie č. 68/2019 

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. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 4 Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov Liptovský Peter – 

Agria Liptovský Ondrej, a.s  

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Liptovský Mikuláš 

oznámil obci zmenu navrhovanej činnosti a požiadala obec o písomné stanovisko 

k zamýšľanej činnosti. Podstatou navrhovanej zmeny je návrh Agrie Liptovský Ondrej a.s. na 

„Optimalizáciu uskladňovacích a ustajňovacích priestorov Liptovský Peter“. Konkrétne ide o 

prispôsobenie podmienok chovu hovädzieho dobytka moderným trendom, zefektívniť 

živočíšnu výrobu a zabezpečiť ekologickú prevádzku chovu. Navrhovaná prevádzka uvažuje 

s chovom dojníc s kapacitou 750 ks a cca 120 ks teliat v mliečnej výžive do veku 2 mesiacov. 

Nový kravín predstavuje objekt s celkovou zastavanou plochou 5915 m2. Objekt dojárne 

predstavuje prízemný nepodpivničený objekt z celkovou zastavanou plochou 1296 m2. 

Novostavba multifunkčného objektu predstavuje prízemnú stavbu s celkovou zastavanou 

plochou 900 m2. Optimalizácia farmy sa prejaví aj zvýšenou intenzitou dopravy. Realizácia 

stavby je navrhovaná v hospodárskom dvore v Liptovskom Petre s rozšírením areálu na SV 

strane zo záberom poľnohospodárskej pôdy, parcelné číslo KNC 4300/1. Celý dokument je 

zverejnený na stránke enviroportálu https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-

uskladnovacich-ustajnovacich-priestorov-liptovsky-peter 

Za účelom oboznámenia sa s projektom bude zvolané pracovné stretnutie za účasti starostky, 

poslancov, príp. občanov a zástupcov Agrie Liptovský Ondrej a.s. 

Obec požiadala o predĺženie lehoty na podanie písomného stanoviska k uvedenému 

dokumentu do konca novembra 2019. 

 

K bodu č. 5 Nabíjacia stanica pre elektromobily – možnosť zapojenia do projektu 

Starostka informovala prítomných o plánovaných výzvach na vybudovanie elektronabíjacej 

stanice pre elektromobily. Obec môže získať dotáciu vo výške 5.000,-. Spoluúčasť obce je cca 

250,- €. Obec tiež financuje elektrickú prípojku. Elektronabíjacia stanica má byť osadená na 

rozhraní činžiakov, verejných parkoviskách, v blízkosti športovísk, kultúrnych zariadení, 

pričom je potrebné vyčleniť 2 parkovacie miesta na nabíjanie, vyznačiť ich a natrieť zelenou 

farbou. Návrh nebol poslancami podporený. 

 

   



K bodu č. 6 Schválenie textu do kroniky obce 

Kronikárka obce Ľubica Uličná preložila k schváleniu text do kroniky obce za rok 2018. 

Materiál je pripomenutím historických udalostí a tiež informuje o významných okamihoch, 

ktoré sa uskutočnili v roku vo svete aj na Slovensku. Osobitná časť je venovaná dianiu v obci, 

kultúrno-spoločenským podujatiam organizovaným počas roku 2018. 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019 

 

Starostka predložila k schváleniu rozpočtové opatrenie č. 15/2019, ktoré bolo jednohlasne 

schválené a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 70/2019 

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. 15/2019 

 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Rôzne 

 

K bodu č. 9 Interpelácie 

 

Ľubica Uličná 

- informovala o aktivitách spevokolu, ktorý funguje pri ZO Jednoty dôchodcov Liptovský 

Peter 

 

Ing. Ján Kamenský 

- informoval sa, či už bol zakúpený traktor pre údržbu chodníkov a verejných priestranstiev 

/potrebné je doriešiť financovanie, nakoľko obec už nemôže do konca roka čerpať úver, 

financovanie bude zapracované do návrhu rozpočtu obce na rok  2019/  

 

Adriana Muráňová 

- upozornila na vytŕčajúcu  rúru pred budovou regulačnej stanice Slovenského plynárenského 

priemyslu Žilina na priestranstve pri miestnom cintoríne 

- informovala sa, či bol povolený ohňostroj pri akcii v pohostinstve Miroslava Fioleková 

v sobotu 2. 11. 2019 



- navrhla zrekonštruovať kontajnerové státia pred budovou materskej školy a  pred predajňou 

COOP Jednoty 

- je potrebné vymeniť, prípadne pridať kontajnery na separovaný zber a vhodné by bolo zrušiť 

kontajner na separovaný zber pred budovou materskej školy, aby sa kontajner nenachádzal 

v blízkosti hlavnej cesty, čo zvádza k vyhadzovaniu do kontajnerov z okoloidúcich 

automobilov 

- informovala sa, či už bol vypracovaný rozbor finančných nákladov na práce realizované nad 

rámec schválený v projekte prestavby budovy kultúrneho domu 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na potrebu umiestnenia kontajneru na komunálny odpad k budove 

zrekonštruovaného  bytového domu HILL, Liptovský Peter  č. 5 

- je potrebné odstrániť plech, ktorý zostal po prácach firmy FIBRIS na priestranstve pri 

bytovom dome 243 

 

K bodu č. 10  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11 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 

 

 



 

Starostka Obce Liptovský Peter 

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

     Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 04. 11. 2019 

 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019 
 

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:  
 

- presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a) 

nasledovne:        

 

Bežné výdavky: 

41-05100-630 Tovary a služby (odpady) +3 500 € 

41-09111-610 Mzdy a platy MŠ -3 500 € 

 

41-01110-610 Mzdy a platy OÚ -1 500 €      

41-06200-630 Tovary a služby  +1 500 €  

Celkom  0 €   

                                             

 ROZPOČET   PO    ÚPRAVE 

       BEŽNÝ 

ROZPOČET 

KAPITÁLOVÝ 

   ROZPOČET 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

 

CELKOM 

Príjmy 

po úprave 

v € 

v € 

534 040,- 

556 076,- 

0,-  

5 572,-   

82 460,- 

152 961,- 

616 500,- 

714 609,- 

Výdavky 

po úprave   

v € 

v € 

481 500,- 

456 637,- 

100 000,- 

175 572,-   

35 000,-  

82 400,- 

616 500,- 

714 609,-   

Výsl.hosp. 

po úprave   

v € 

v € 

+52 540,-  

+99 439,- 

-100 000,- 

-170 000,- 

+47 460,- 

+70 561,- 

0,- 

0,- 

 

 

 

 

 

Ing.  Anna Papajová, v.r. 

                                                                                                         starostka  

 

 

 

V Liptovskom Petre dňa 04.11.2019 

 

 

Zdôvodnenie 

 

Navýšenie výdavkov  na odpady: 

+ 1 000 €  spolufinancovanie prístreškov  pre kontajnery  

+ 2 500 €  poplatky  za uloženie odpadov  

   toto bude kryté znížením výdavkov na mzdy v materskej škole – 3500€ 

  

Navýšenie výdavkov na dohody  na kosenie, nakladanie lístia, konárov a pod.  + 1500 €  

Zníženie z položky mzdy OU -  1500 €  

 


