
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  20. 09. 2021 
 

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, Ľubica Uličná, Marek Zachar,  

Stanislav Žiška 

Neprítomní: Adriana Muráňová 

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. Návrh na vyradenie knižničného fondu 

5. Štatút obecnej knižnice 

6. Knižničný a výpožičný poriadok 

7. Oplotenie cintorína - informácia 

8. Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 

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 8 

a OZ je uznášania schopné.  

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský 

Návrhová komisia: Ľubica Uličná, Miroslav Krčula, Marek Zachar 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 27/2021 

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: Ľubica Uličná, Miroslav Krčula, Marek Zachar 



berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský 

schvaľuje  

- návrh programu rokovania OZ  

 

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: 0 poslancov 

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Návrh na vyradenie knižničného fondu 

5. Štatút obecnej knižnice 

6. Knižničný a výpožičný poriadok 

7. Oplotenie cintorína - informácia 

8. Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

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: 0 poslancov 

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia, ktorými obecné zastupiteľstvo schválilo 

zámer predaja majetku obce a to pozemkov parc. č. KNC 609 a priľahlé parcely a rodinných 

domov č. 44 a 46 s priľahlými parcelami a zámer a predaj pozemku susediaceho s rodinným 

domom č. 192 Ing. Vladimírovi Uličnému, Viere Čiliakovej a Jane Uličnej. 

Starostka informovala o plnení úloh, ktoré boli navrhnuté ako interpelácie od poslancov. 

Po obci budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Presný rozpis bude zverejnený. 

Externá firma realizuje kosenie verejných priestranstiev v obci. 

Stavba, ktorú zhotovil p. Zdenko Nagy je umiestnená na betónových pätkách, dala by sa 

odstrániť, nie je pevne spojená so zemou, preto nie je potrebné povolenie. 

Detské pieskovisko pri bytovom dome č. 243 je v riešení a bude zrekonštruované. 

Na komunikáciu od budovy kultúrneho domu popri Pohostinstve Miroslava Fioleková budú 

po  posúdení  umiestnené  spomaľovacie retardéry. Vhodný by bol jeden za zákrutu a druhý 



do ryhy, ktorá vznikla po prekope miestnej komunikácie kvôli pripojeniu inžinierskych sietí 

k novostavbe rodinného domu p. Martina Jaroša. 

Dopravné značky označujúce začiatok obce blízko požiarnej zbrojnice budú premiestnené až 

ku príjazdu a zjazdu z diaľnice, ich umiestnenie zabezpečí Správa ciest Liptovský Mikuláš na 

vlastné náklady. 

Prepadnutá cesta pri bytovom dome č. 240 bola reklamovaná. 

Na prístrešok za kultúrnym domom je vypracovaný projekt a vydané stavebné povolenie. Na 

realizáciu prác prebieha výber dodávateľa. 

Na základe podnetu z obce bola opravená prepadajúca sa časť vozovky na pravej strane cesty 

II/537 v smere z Liptovského Petra do Liptovského Hrádku. 

Na webovej stránke obce  a v úradnej tabuli obce boli dňa 14. 9. 2021 zverejnené podmienky 

obchodných  verejných súťaží (OVS) na predaj nehnuteľného majetku obce, ktorých zámer 

bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve. Následne boli podmienky OVS zverejnené 

formou inzerátov aj v týždenníku My Liptov a týždenníku Liptovsko, Mikulášsko, 

Ružombersko. Do 15. 10. 2021 do 12.00 hod. môžu záujemcovia predložiť ponuky. Následne 

bude zvolané pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva pre posúdenie ponúk. 

 

Uznesenie č. 28/2021 

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, 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Návrh na vyradenie knižničného fondu 

 

Na základe príkazu starostky obce bola v obecnej knižnici vykonaná revízia knižničného 

fondu. Za účasti metodičky  Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky Belopotockého 

Liptovský Mikuláš p. Kvetoslavy Droppovej a PhDr. Branislavy Gajdošovej, ktorá sa stala 

knihovníčkou obecnej knižnice, boli  z dôvodu zastaranosti a opotrebovanosti vyradené knihy.  

Vyraďovacia komisia menovaná starostkou obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh   

na vyradenie knižničného fondu. 

 

Uznesenie č. 29/2021 

 

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 

návrh na vyradenie knižničného fondu, ktorého súčasťou je zoznam kníh navrhnutých na 

vyradenie v zmysle zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 

206/209 Z.z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

v znení zákona č. 38/2014 Z.z. a ustanovenia vyhlášky MK SR č. 201/2016, ktorou sa 



ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov 

a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach v súlade s § 5 

 

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: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5  Štatút obecnej knižnice 

 

Starostka predložila k schváleniu Štatút obecnej knižnice, v ktorom je špecifikované právne 

postavenie knižnice. Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu 

a predmetom jej činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Pri budovaní 

knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom knižnica spolupracuje s regionálnou 

knižnicou – Liptovskou knižnicou GFB v Liptovskom Mikuláši, ktorá plní úlohu 

metodického centra pre verejné knižnice.  

 

Uznesenie č. 30/2021 

 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

Štatút Obecnej knižnice v Liptovskom Petre 

 

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: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Knižničný a výpožičný poriadok 

Poslanci sa oboznámili s obsahom Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice, 

ktorý upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Základným poslaním knižnice je 

prostredníctvom knižnično-informačných služieb zabezpečovať slobodný prístup 

k informáciám, sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie 

podujatia.  
Knižnica poskytuje svoje služby každý týždeň:   

od 01.04.   do 31.10.               UTOROK         16:30 - 18:30   

od 01.11.   do 31.03.               UTOROK         15:30 - 17:30.   

V knižničnom a výpožičnom poriadku sú stanovené práva a povinnosti používateľov 

knižnice, akým spôsobom vzniká a zaniká členstvo v knižnici a tiež cenník poplatkov za 

služby a sankčné poplatky. 

 

Uznesenie č. 31/2021 

 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 



Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Liptovskom Petre 

 

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: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Oplotenie cintorína - informácia 

Starostka prezentovala prítomným poslancom návrh rekonštrukcie oplotenia miestneho 

cintorína. Oplotenie by sa realizovalo na strane od hlavnej cesty. Spolu s oplotením by boli 

vymenené aj dve vstupné bráničky a jedna vstupná brána. Podľa predbežného odhadu by 

výmena tohto oplotenia spolu s bránami bola vyššia ako je naplánované v rozpočte.   

 

K bodu č. 8 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 11/2021 

 

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021. 

V bežných výdavkoch bola plánovaná oprava oplotenia cintorína vo výške 10.000,- € 

a výdavky na dohody v súvislosti s domom smútku 2.000,- €. Rozpočtovým opatrením budú 

tieto prostriedky presunuté do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu oplotenia cintorína vo 

výške 12.000,- €. Tieto finančné prostriedky budú doplnené z prostriedkov rezervného fondu 

vo výške 4.000,- €. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 32/2021 

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 

a) rozpočtové opatrenie č. 11/2021  

b)použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 4.000,- €  na spolufinancovanie  

rekonštrukcie oplotenia cintorína 

 

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: 0 poslancov 

 

K bodu č. 9 Rôzne 

 

Poslanci sa oboznámili s vypracovaným projektom pre II. etapu rekonštrukcie miestnych 

komunikácii spolu s návrhom vytvorenia parkovacích miest na sídlisku. S hľadiska 

finančných nákladov bude práce vhodné rozdeliť na dve etapy. 

 

Starostka oslovila p. Ľubicu Uličnú s potrebou zasadnutia sociálnej komisie za účelom 

posúdenia žiadostí o pridelenie bytov, nakoľko v krátkom období sa uvoľní jeden 2-izbový 

a jeden 3-izbový byt. 

 

 

 



K bodu č. 10 Interpelácie 

 

Ing. Matej Čukan 

- upozornil na potrebu orezania kríkov pri dopravnej značke zákaz vjazdu nákladných 

vozidiel, nakoľko je zle viditeľná 

 

Ľubica Uličná 

- informovala, že na web stránku obce bol medzi  významné osobnosti Liptovského Petra 

pridaný p. Božidar Vongrej – hudobný pedagóg, zbormajster, dirigent 

  

Miroslav Krčula 

- na priestranstve pri bytovom dome č. 243 zostali po sušiakoch trčať zo zeme zbytky 

stĺpikov, ktoré je potrebné zlikvidovať 

 

Ing. Pavel Slabej 

- upozornil na hlbokú ryhu na miestnej komunikácii po výkope k novostavbe rodinného domu 

p. Jaroša 

- pri urbárskom dome je potrebné ponechať lampu verejného osvetlenia zapnutú celú noc, 

lebo je tam veľká tma 

- pri vychádzaní z križovatky pri urbárskom dome smerom do Vavrišova je na komunikácii 

jama 

- Liptovskú vodárenskú spoločnosť, Liptovský Mikuláš je potrebné upozorniť formou listu na 

nutnosť vypustenia hydrantov po odstávke vody pri poruchách, nakoľko koncovým 

odberateľom zanáša nečistotami potrubia, batérie a WC 

- pre vybudovanie zberného dvoru je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu s urbárskym 

pozemkovým spoločenstvom (obecný úrad zašle zakreslenie umiestnenia zberného dvoru do 

snímky z mapy) 

 

Ing. Ján Kamenský 

- kontajnery na separovaný zber sú poškodené, je ich potrebné vymeniť za nové 

- tiež je potrebné vybudovať prístrešky na kontajnerové státia 

 

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 18.35 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

               starostka 

 

Overovatelia: 

Ing. Martin Drugaj 

Ing. Ján Kamenský   

 



Príloha: 

Starostka Obce Liptovský Peter 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 

20.9.2021 
 

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 OZ návrh na  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v súlade s § 14 ods.2 

písm. a) nasledovne:        

 
Bežné výdavky: 

41-08400-630 Tovary a služby - cintorín    -12 000 € 

C e l k o m  -12 000 € 

 

Kapitálové výdavky: 

41-08400-710 Obstarávanie kapitálových  aktív  +12 000 € 

46-06200-710 Obstarávanie kapitálových aktív -4 000 € 

46-08400-710 Obstarávanie kapitálových  aktív  +4 000 € 

C e l k o m  +12 000 € 

 

 

 

 

 

                                                      Ing.  Anna Papajová, v.r. 
                                                                                            starostka  
 

V Liptovskom Petre dňa 16.092021 

 
V bežných výdavkoch bola plánovaná oprava oplotenia cintorína vo výške 10 000 € 

a výdavky na dohody v súvislosti s domom smútku vo výške 2 000 €. Rozpočtovým 

opatrením tieto prostriedky presúvame do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 

oplotenia cintorína vo výške 12 000 €. Tieto finančné prostriedky dopĺňame z prostriedkov 

rezervného fondu vo výške 4 000 € (presun len medzi kapitolami rozpočtu). 

 

Uvedeným rozpočtovým opatrením dôjde k zníženiu bežných výdavkov o 12 000 € 

a navýšeniu kapitálových výdavkov o 12 000 €. Celkové príjmy a celkové výdavky zostanú 

nezmenené. 

 


