
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
 konaného dňa  27. 04. 2020

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, 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad, Stanislav Žiška
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 čerpania úveru na nákup komunálnej techniky
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
6. Vyjadrenie  k návrhu  rozmiestnenia  náhradnej  výsadby  zelene  –  diaľničný  most

D1 229 Podbanské
7. Informácia o situácii v obci v súvislosti s koronavírusom
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.
Vzhľadom  na  vzniknutú  situáciu  s koronavírusom  a z dôvodu  prijatých  opatrení  Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky sa nemohlo uskutočniť zasadnutie, ktoré malo
byť podľa plánu zasadnutí zvolané 23. 3. 2020. 
V zmysle  §12  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  obecné  zastupiteľstvo
zasadá  podľa  potreby,  najmenej  však  raz  za  tri  mesiace.  Preto  bolo  potrebné  zvolať
zasadnutie,  nakoľko  posledné  bolo  27.  1.  2020.  Počas  zasadnutia  sa  musí  dodržiavať
Opatrenie hlavného hygienika číslo: OLP/3354/2020 zo dňa 20. 04. 2020,  v zmysle ktorého
sa  orgánom územnej  samosprávy  ukladá  povinnosť  pri  zasadnutiach  a schôdzach  vylúčiť
verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.
Zo zasadnutia bude zhotovený zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle
obce. 

K     bodu  č.  2  Schválenie  programu  rokovania,    voľba  návrhovej  komisie,  určenie  
overovateľov a     zapisovateľa zápisnice   
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula
Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan,, Ľubica Uličná, Ing. Martin Drugaj
Zapisovateľka: Júlia Illéšová



Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným
spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený.

Uznesenie č. 9/2020
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. Matej Čukan, Ľubica Uličná, Ing. Martin Drugaj
berie na vedomie
určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová
a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula
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 čerpania úveru na nákup komunálnej techniky
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
6. Vyjadrenie  k návrhu  rozmiestnenia  náhradnej  výsadby  zelene  –  diaľničný  most

D1 229 Podbanské
7. Informácia o situácii v obci v súvislosti s koronavírusom
8. Rôzne
9. Interpelácie
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj, 
Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  
Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K     bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení  
Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté len schvaľovacie uznesenia a žiadne ukladacie.
Ostatné uznesenia sú splnené.

Uznesenie č. 10/2020
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. Martin Drugaj, 
Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  



Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K     bodu č. 4   Schválenie čerpania úveru na nákup komunálnej techniky  

Uznesením číslo 65/2019 zo dňa 23.  9.  2019 bola  schválená  kúpa komunálneho traktora.
Obec požiadala o vypracovanie návrhov na poskytnutie úverov. Návrhy vypracovali  Prima
banka  Slovensko  a Slovenská  sporiteľňa.  Podklady  boli  zaslané  poslancom  obecného
zastupiteľstva pred zasadnutím k preštudovaniu spolu s komentárom a návrhom na uznesenie.
Ponuky bánk boli už vypracované v skoršom termíne, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu sa
menili  úrokové sadzby, bola vypracovaná ponuka a zaslaná dodatočne. Zmenila sa aj cena
zariadenia – traktora, došlo k miernemu navýšeniu. Starostka navrhla dokúpiť príslušenstvo
na zimnú údržbu v neskoršom termíne, pred zimným obdobím. Poslanci súhlasili s čerpaním
úveru z Prima banky Slovensko s tým, že obec požiada o úver vo výške 35.000,-, čo bude
postačujúce na zakúpenie traktora spolu s príslušenstvom na zimnú údržbu, nakoľko banka
ponúka výhodnú úrokovú sadzbu. Od kontrolóra obce bola vznesená požiadavka, aby banka
doplnila  ponuku  o presné  rozdelenie  jednotlivých  mesačných  splátok  na  splátku  úrokov
a istiny počas celej doby splácania úveru.

Uznesenie č. 11/2020
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
prijatie úveru  vo výške 35.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s., so
sídlom:  Hodžova  11,  010  11  Žilina,  Slovenská  republika,  IČO:  31 575 951,  IČ  DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L na obdobie 4 rokov za účelom obstarania investície – komunálnej techniky na
kosenie trávy a odhŕňanie snehu

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj, 
Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  
Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

V súvislosti s kúpou traktora sa rozvinula rozprava na tému určenia priestoru pre parkovanie
zariadenia. Traktor by sa mohol umiestniť do garáže na požiarnej zbrojnici, kde parkuje Ávia.
Poslanec  Ing.  Matej  Čukan predniesol  návrh  na  zakúpenie  plechovej  garáže,  ktorá  by  sa
mohla  umiestniť  na priestranstvo  za budovu kultúrneho domu a v nej  by parkovala  Ávia.
V budúcnosti by sa mohla garáž využiť aj na iné účely, bola by to výhodná investícia.
Prípadne by mohla Ávia parkovať na priestranstve pri vstupe do plynovej kotolne PK1.

K     bodu č. 5   Rozpočtové opatrenie č. 5/2020  

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020. Prostriedky
v pôvodnom  rozpočte  plánované  na  leasing  sa  presunú  na  kúpu  kosačky,  splátky  úveru,
poplatky  a úroky.  Plánované  navýšenie  príjmov  a výdavkov  vo  výške  30.000,-  €  sa  po



schválenej  zmene  rozpočtu  navýši  celkovo  o 35.000,-  €  v súlade  s uznesením  obecného
zastupiteľstva č. 11/2020 o čerpaní úveru vo výške 35.000,- €.

Uznesenie č. 12/2020
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
rozpočtové opatrenie č. 5/2020

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj, 
Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  
Ľubica Uličná, Marek Zachar)
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

K     bodu č. 6    Vyjadrenie k     návrhu rozmiestnenia náhradnej výsadby zelene – diaľničný  
most D1     229 Podbanské  

Národná  diaľničná  spoločnosť  požiadala  obec  o vyjadrenie  k rozmiestneniu  náhradnej
výsadby zelene. Pri búraní a stavaní diaľničného mostu ev. č. D1 – 229 Podbanské, ľavý most
dôjde pri stavebných a búracích prácach k výrubu viacerých drevín. NDS navrhuje našej obci
alternatívu náhradnej výsadby a to tak,  že by zeleň slúžila na podporu územného systému
ekologickej stability, na doplnenie biokoridorov, významných krajinných prvkov, vytvorenie
alejí v okolí poľných ciest. Ide o výsadbu 30 ks stromov a 26 ks krovitých porastov.
Vo vlastníctve obce nie sú vhodné parcely na výsadbu. Navrhnutá bola výsadba za ihriskom
za bytovým domom č. 257 od diaľnice, čím by sa mohol vytvoriť vetrolam. Druhý návrh bol
vysadiť  dreviny popri  ceste  smerom na  cintorín.  Tu by sa mohli  vysadiť  krovité  porasty
pomedzi  existujúce  stromčeky.  Vysadiť  druhý rad  stromčekov  popri  ceste  na  cintorín  by
nebolo vhodné, nakoľko by sa zakryl výhľad a bolo by to nebezpečné pre prechádzajúcich
peších. Parcela popri ceste na cintorín je vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, ktoré by
s výsadbou súhlasilo.
Prítomní  sa  zhodli  na  názore,  že  z ponuky  diaľničnej  spoločnosti  je  vhodné  akceptovať
výsadbu krovitých porastov a zo stromov len borovice, lebo vŕby sa rozrastú a bude problém
pri ich údržbe, nie sú vhodné do intravilánu obce. Pre obec bude výhodnejšie, keď ostatné
dreviny vysadí NDS na priestranstvo v okolí diaľničného mostu.

K     bodu č. 7   Informácia o     situácii v     obci v     súvislosti s koronavírusom  

Starostka  informovala  prítomných  o opatreniach  prijatých  v obci  v súvislosti
s koronavírusom.
Krízový  štáb  nebol  zvolaný,  nakoľko  nemáme  v obci  veľkú  skupinu  marginalizovaných
občanov, ani problémy ktoré by bolo treba riešiť. Obec v tejto súvislosti zabezpečila plnenie
prijatých opatrení priebežne, podľa potreby, vlastnými zamestnancami.
Obecný  úrad  pracuje  v obmedzenom režime.  Je  uzamknutý.  Pre  komunikáciu  sa  využíva
telefonická, elektronická alebo písomná forma. Po dohode sa vybavujú potrebné záležitosti
cez okno, aby bolo zabezpečene dodržiavanie hygienických opatrení.
Zamestnanci obecného úradu sa podieľali na šití ochranných rúšok, v čom boli nápomocne p.
Emília Nemsilová, p. Dagmar Trnková, p. Scholtzová Mária a p. Hideghetiová z Malužinej.
Spolu bolo ušitých  cca 500 rúšok.  Rúška boli  zabezpečené i dodávateľsky.  Následne boli



rúška roznesené po obci pre občanov od 65 rokov a vyššie. Takisto boli umiestnené v predajni
potravín, aby sa dostali k tým zákazníkom, resp. občanom, ktorí ich nemajú.  
Členovia dobrovoľného hasičského zboru robia dvakrát týždenne dezinfekciu autobusových
zastávok, lavičiek, smetných košov a preliezok.
Bola  vykonaná  veľká  dezinfekcia  priestorov  domu  smútku.  Pohreby  boli  povolené  len
v kruhu najbližšej rodiny. Rozlúčka bola len jedna.
Materská škola je uzatvorená, nie je tam teda potrebné robiť dezinfekciu. Počas zatvorenia
prevádzky dezinfekciu priestorov vykonajú zamestnanci MŠ.

K     bodu č. 8 Rôzne  

Obec Liptovská Porúbka zaslala návrh zriadenia obecnej polície, ktorá by vykonávala úlohy
ustanovené  zákonom.  Oslovených  bolo  dokopy  5  okolitých  obcí  za  účelom  dojednania
spolupráce.
Starostka  bola poverená  zúčastniť  sa  stretnutia  pre zistenie  podmienok,  časového rozsahu
vykonávaných aktivít v obci a aj finančných požiadaviek od obce.

Žilinský  samosprávny kraj  doručil  na  Okresný úrad  Žilina,  odbor  starostlivosti  o  životné
prostredie,  oddelenie  štátnej  správy  vôd  a vybratých  zložiek  životného  prostredia  žiadosť
o vydanie stanoviska k správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného
rozvoja  dopravy  a mobility  Žilinského  samosprávneho  kraja“.  Obec  Liptovský  Peter  ako
dotknutá obec zverejnila  túto informáciu na dobu 21 dní od doručenia na webovom sídle
obce.  Zároveň  v tejto  lehote  obec  doručí  stanovisko  k správe  o posúdení  strategického
dokumentu. Stratégia sa dotýka vývoja dopravy na úseku diaľnic, rýchlostných ciest, štátnych
ciest, železníc,  cyklochodníkov. Vybrané úseky chcú zrekonštruovať a zmodernizovať. 

K     bodu č. 9 Interpelácie  

Ing. Matej Čukan
- informoval sa o možnosti vybudovania oplotenia okolo miestneho cintorína v jednoduchej
verzii zo stĺpikov a pletiva – potrebné zapracovať do rozpočtu obce na rok 2021

Miroslav Krčula
- okolo bytových domov 240 – 241 je potrebné potiahnuť 3 polia na obecný rozhlas, nakoľko
je v lokalite zlá počuteľnosť

Ľubica Uličná
- informovala sa, kedy bude organizovaný zber nebezpečného odpadu – zmluva je uzatvorená,
termín bude dohodnutý po uvoľnení opatrení v súvislosti s koronavírusom, zatiaľ sú po obci
rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a hasiči boli nápomocní pri odvoze konárov, ktoré
umiestnili občania ku kontajnerom
- informovala sa, či sú voľné obecné nájomné byty – evidovaných je asi 50 žiadostí, žiaden
byt nie je voľný

Adriana Muráňová
-  informovala  sa,  kedy  bude  ukončené  pomenovanie  ulíc  v obci  –  názvoslovie  ulíc  sa
pripravuje, na ďalšom zasadnutí bude predložené všeobecne záväzné nariadenie
- pri výjazde z lokality Fľak chýba dopravné zrkadlo



Ing. Ján Kamenský
- informoval sa, keby budú vyrúbané stromy za bytovým domom č. 257 – konanie vo veci
výrubu drevín, na ktorom sa mal zúčastniť pracovník so Štátnej ochrany prírody a krajiny
bolo  v súvislosti  s vírusom zrušené  –  situácia  sa  môže   riešiť  pre  zlý  zdravotný  stav  aj
v priebehu roku, po uvoľnení opatrení 
- na parkovacej ploche pred bytovým domom č. 256 je odtrhnutý asfalt – je potrebné na to
myslieť pri prípadných vysprávkach ciest v obci
- pod diaľničným mostom sa vytvára čierna skládka – fotopascu by bolo vhodné premiestniť
na druhú stranu 

Ing. Martin Drugaj
-  informoval  prítomných  o termíne  spustenia  novej  webovej  stránky  obce,  od  1.  5.  2020
prebehne skúšobné spustenie
- v programovom vyhlásení vlády je zahrnutá v budúcnosti povinnosť množstvového zberu
odpadu v obciach – problematiku pôjde konzultovať do obce so skúsenosťami v tejto oblasti

V súvislosti  s problematikou  odpadu  informovala  starostka  prítomných,  že  na  Okresnom
úrade, odbore životného prostredia Liptovský Mikuláš je podaná žiadosť o vydanie stanoviska
k zmenám a doplnkom územného plánu. Jedna zo zmien sa týka vybudovania zberného dvora
v obci.
Pre získanie finančných prostriedkov pre odpadové hospodárstvo sa obec zapojí do vhodnej
výzvy zameranej na uvedenú oblasť.

Marek Zachar
- upozornil na skutočnosť, že zamestnanec Agrie Liptovský Ondrej, ktorý prechádzal obcou
na traktore  pri poruche kolesa poškodil dopravnú značku – bolo nahlásené na  Správu ciest
Žilinského samosprávneho kraja, stredisko Liptovský Hrádok
- informoval sa, kedy budú kolaudované garáže za bytovými domami 254 – 255, garáže budú
kolaudované postupne, skolaudované boli 2 garáže vo vlastníctve obce, v súčasnosti prebieha
kolaudačné  konanie  na  6  garáži  a ostatné  budú  skolaudovaná  v ďalších  dvoch  etapách
postupne. 

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 18.10 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

    Ing. Anna Papajová
       starostka

Overovatelia:
Ing. Ján Kamenský 
Miroslav Krčula



Príloha k zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter, konaného  
dňa 27. 04. 2020:

Schválená  zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

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

Bežné výdavky:
41-01700-630 Tovary a služby +300 €
41-01700-650                       Splácanie úrokov                                       +200 €  
C e l k o m +500 €

Kapitálové výdavky:
41-06200-710 Obstaranie kapitálových aktív +11 500 €
52-06200-710                       Obstaranie kapit.aktív                           +35 000 €  
C e l k o m +46 500 €

Finančné príjmy:
52-510                                  Tuzem.úvery a pôžičky                         +35 000 €  
C e l k o m +35 000 €

Finančné výdavky:
41-06200-820 Splácanie istín -17 100 €
41-01700-820                       Splácanie istín                                         +5 100 €  
C e l k o m -12 000 €

ROZPOČET   PO    ÚPRAVE
     BEŽNÝ

ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ
   ROZPOČET

FINANČNÉ
OPERÁCIE CELKOM

Príjmy

po úprave

v €

v €

570 520,-

578 995,-

7 000,- 

327 930,-  

28 067,-

64 298,-

605 587,-

971 223,-

Výdavky

po úprave 

v €

v €

490 177,-

506 183,-

62 200,-

423 830,-  

53 210,- 

41 210,-

605 587,-

971 223,-  

Výsledok
hospod.
 
po úprave 

v €

v €

+80 343,- 

+72 812,-

-55 200,-

-95 900,-

-25 143,-

+23 088,-

0,-

0,-
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