
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  21. 06. 2021 
 

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. VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti územného plánu obce 

Liptovský Peter 

5. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra obce 

6. Záznam o kontrole č. 02/2021 vykonanej kontrolórom obce podľa osobitných 

predpisov 

7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2021 

8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 7/2021 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce – Uličný Vladimír, Viera Čiliaková, 

Jana Uličná 

10. Informácia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, zamestnaní 

a činností a majetkových pomerov 

11. Schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši na obdobie 2021 – 

2025 

12. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021 

13. Schválenie kúpy rodinného domu č. 170 a parcely č. KNC 341 o výmere 80 m
2 

od 

Toráčovej Brendy, Liptovský Peter č. 164 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Návrh na uznesenie 

17. 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 6 

a OZ je uznášania schopné. Poslankyňa Adriana Muráňová sa na zastupiteľstvo dostavila 

neskôr a hlasovala za uznesenia od č. 16/2021. 

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 



Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Ing. Ján Kamenský 

Návrhová komisia: Ing. Martin Drugaj, Marek Zachar, Miroslav Krčula 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 7/2021 

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: Ing. Martin Drugaj, Marek Zachar, Miroslav Krčula 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Uličná, Ing. Ján Kamenský 

schvaľuje  

- návrh programu rokovania OZ  

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva.  Program bude 

doplnený o bod podanie petície proti zámeru výstavby bytového domu v k.ú. Liptovským 

Peter na parcele č. KNC 2976/118, ktorá je určená na výstavbu objektu občianskej 

vybavenosti. 

Bod č. 8 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 7/2021 bude posunutý za bod 

č. 13 Schválenie kúpy rodinného domu č. 170 a parcely č. KNC 341 o výmere 80 m
2 

od 

Toráčovej Brendy, Liptovský Peter č. 164. 

 

Uznesenie č. 8/2021 

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. VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti územného plánu obce 

Liptovský Peter 

5. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra obce 

6. Záznam o kontrole č. 02/2021 vykonanej kontrolórom obce podľa osobitných 

predpisov 

7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2021 



8. Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce – Uličný Vladimír, Viera Čiliaková, 

Jana Uličná 

9. Informácia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, zamestnaní 

a činností a majetkových pomerov 

10. Schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši na obdobie 2021 – 

2025 

11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021 

12. Schválenie kúpy rodinného domu č. 170 a parcely č. KNC 341 o výmere 80 m
2 

od 

Toráčovej Brendy, Liptovský Peter č. 164 

13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 7/2021 

14. Petícia proti zámeru výstavby bytového domu na parcele č.  KNC 2976/118, ktorá je 

určená na výstavbu objektu občianskej vybavenosti 

15. Rôzne 

16. Interpelácie 

17. Návrh na uznesenie 

18. Záver 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, 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. 

Po lete budú poslanci informovaní o plnení pripomienok vznesených na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva v rámci interpelácii. 

 

Uznesenie č. 9/2021 

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:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,   Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti územného 

plánu obce Liptovský Peter 

 

Starostka predložila na schválenie  všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú zmeny 

a doplnky č. 3 územného plánu obce. Navrhované boli 3 zmeny:  

- zmena navrhovanej funkčnej plochy – statická doprava – garáže na služby odpadového 

hospodárstva v lokalite „Podbrežia“,  

- rodinné  domy v lokalite „Kráľovské“ oproti areálu hospodárskeho dvora PD,  



-  rozšírenie rekreačnej plochy v lokalite „Kopaničky“ v nadväznosti na rekreačnú lokalitu 

Kaleník. 

Z dôvodu nesúhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny bolo rozšírenie rekreačnej plochy 

v lokalite „Kráľovské“  vylúčené zo zmien a doplnkov č. 3 

 

Uznesenie č. 10/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4 písm. c  zákona č. 

369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

I. Berie na vedomie:  

1. „Územný plán obce Liptovský Peter Zmeny a doplnky č. 3“  v zmysle zákona o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré 

vypracoval v roku 2020 hl. riešiteľ Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt 444 

AA. 

2. " VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA „ÚZEMNÉHO  PLÁNU OBCE 

LIPTOVSKÝ PETER ZMENY A DOPLNKY Č. 3„“   „Návrhu Územného plánu obce 

Liptovský Peter Zmeny a doplnky č. 3“ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a 

námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto 

uznesenia. 

3.  Stanovisko Okresného úradu, Odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline zo dňa 01. 

06. 2021 pod číslom č. OU-ZA-OVBPI-2021/023112-006 o preskúmaní procesnosti 

obstarávania, súladu Územného plánu obce Liptovský Peter Zmeny a doplnky č. 3 s 

územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa a so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, v znení neskorších predpisov. 

II. Schvaľuje: 

1. „Územný plán obce Liptovský Peter Zmeny a doplnky č. 3“ vrátane záväznej časti, v 

zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov vypracoval hl. riešiteľ Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný 

architekt 444 AA a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá je súčasťou všeobecne záväzného 

nariadenia obce Liptovský. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

„Územného plánu obce Liptovský Peter Zmeny a doplnky č. 3“. 

III. ukladá: 

Starostovi obce zabezpečiť: 

1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti územnoplánovacej 

dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom. 

2. v súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schváleného Územného plánu 

obce Liptovský Peter Zmeny a doplnky č. 3 t.j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu 

schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom úrade vo Liptovskom Petre, Okresnom úrade 

Žilina, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, 

do troch mesiacov od jeho schválenia. 

3. v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu, ktorý spolu 

s kópiou uznesenia o schválení doručí na príslušné ministerstvo.  

 



Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan,  Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5  Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra obce 

 

Starostka informovala prítomných s obsahom Záverečného účtu obce za rok 2020, 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. 11/2021 

 

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 2020 

 

b) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

c) schvaľuje  

použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške   

160 071,50 EUR  

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Záznam o kontrole č. 02/2021 vykonanej kontrolórom obce podľa 

osobitných predpisov 

 

Kontrolór obce vykonal kontrolu, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 211/200 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 

2011 – povinné zverejňovanie zmlúv a dokumentov obce na web stránke obce. Kontrolované 

bolo zverejňovanie zmlúv, rozpočtov, rozpočtových zmien, záverečného účtu  a všeobecne-

záväzných nariadení obce. 

 

Uznesenie č. 12/2021 

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 



Záznam o kontrole č. 02/2021 vykonanej kontrolórom obce podľa osobitných predpisov – 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 357/2015 Z.z 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení zo dňa 7. 6. 2021. 

Predmet kontroly: zmluvy, rozpočty, rozpočtové zmeny, záverečný účet a VZN obce 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov  

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený zákonným spôsobom a bol prítomnými poslancami 

jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné    zastupiteľstvo   Obce   Liptovský   Peter   v   súlade s  § 11 ods. 4  zákona     

č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce – Uličný Vladimír, Viera 

Čiliaková, Jana Uličná 

Ing. Vladimír Uličný požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce evidovaného na liste 

vlastníctva č. 431 a to časť pozemku parc. č. KNE 1128/25 a z neho oddelené a zamerané 

parcely č. KNC 2860/5 o výmere 86 m
2
 a parc. č. KNC 2860/6 o výmere 25 m

2
, ktorý sa 

užíva a je súčasťou oplotenej plochy prislúchajúcej k rodinnému domu č. 192.
 
O odpredaj 

žiada pre seba a sestry Vieru Čiliakovú, bytom Cypriána Majerníka 4614/15, Martin a Janu 

Uličnú, bytom Tolstého 3237/13, Poprad. 

Podľa vypracovaného znaleckého posudku bola minimálna stanovená cena za odpredaj 

pozemku 1.360,- €. Odpredaj je možný v zmysle dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko pozemok leží v bezprostrednej blízkosti rodinného domu č. 192. K predmetnému 

návrhu sa vyjadrili súhlasne len dvaja z prítomných poslancov a štyria sa zdržali hlasovania. 

Keďže sa jedná o majetok obce, vhodné bude rozhodnúť o odpredaji majetku obce za 

prítomnosti všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 14/2021 

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  

 

neschvaľuje 



zámer odpredať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť pozemku parc. 

č. KNE 1128/25 zapísaného na LV č. 431 a z neho oddelené a zamerané parcely č. KNC 

2860/5 o výmere 86 m
2 

– druh pozemku – záhrada a parc. č. KNC 2860/6 o výmere 25 m
2 

– 

druh pozemku – zastavaná plocha 

 

Hlasovanie: za:                   2 poslanci (Miroslav Krčula, Ľubica Uličná)  

proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 4 poslanci (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

   Ing. Ján Kamenský, Marek Zachar) 

 

 

K bodu č. 9 Informácia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov podali starostka Ing. Anna Papajová  a kontrolór obce majetkové priznanie 

v stanovenej lehote. Komisia pre ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí preverila 

predložené podklady a skonštatovala, že neboli zistené žiadne porušenia. 

 

Uznesenie č. 15/2021 

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 Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov, v ktorej konštatuje, že starostka obce neporušila ustanovenie 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v z.n.p.. 

Po prerokovaní informácie v obecnom zastupiteľstve bude oznámenie zverejnené v zmysle 

platnej legislatívy 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 10 Schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši na 

obdobie 2021 – 2025 

 

V zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich je potrebné zabezpečiť voľby 

prísediaceho na roky 2021 – 2025. Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. obecné 

zastupiteľstvo volí prísediaceho z radu občanov. Za obec Liptovský Peter vykonával funkciu 

p. Emil Drugaj, ktorý bol schválený aj pre ďalšie obdobie. Všetky potrebné dokumenty 

potvrdzujúce spôsobilosť na právne úkony, zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť už boli na 

Okresný súd Liptovský Mikuláš zaslané. Po hlasovaní bude zaslaný výpis z uznesenia 

obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné    zastupiteľstvo   Obce   Liptovský   Peter   v   súlade s  § 11 ods. 4   zákona     



č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

prísediaceho na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši na obdobie 2021 – 2025 p. Drugaja 

Emila, Liptovský Peter 176 

 

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. 11 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021 

 

Starostka predložila plán zasadnutí na II. polrok, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Obecné    zastupiteľstvo   Obce   Liptovský   Peter   v   súlade s  § 11 ods. 4   zákona     

č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021. Zastupiteľstvá sa budú konať:  

20. 09. 2021 

08. 11. 2021 

13. 12. 2021 

prípadne aj mimo určených termínov v prípade potreby.      

 

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. 12 Schválenie kúpy rodinného domu č. 170 a parcely č. KNC 341 o výmere 80 

m
2 

od Toráčovej Brendy, Liptovský Peter č. 164 

 

Starostka predložila OZ na schválenie kúpu rodinného domu č. 170 a parcely č. KNC 341 

o výmere 80 m
2
, na ktorej je uvedený dom postavený od Toráčovej Brendy, Liptovský Peter 

č. 164 a zároveň požiadala o použitie finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľností 

z rezervného fondu 

 

Uznesenie č. 18/2021 

Obecné    zastupiteľstvo   Obce   Liptovský   Peter   v   súlade s  § 11 ods. 4   zákona     

č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

 

a./ kúpu rodinného domu č. 170 a parcely č. KNC 341 o výmere 80 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie v k.u. Liptovský Peter od Toráčovej Brendy, nar. 19. 05. 1977, 

Liptovský Peter č. 164 v celkovej sume 10.000,- € z toho pozemok cena 10,- €/m
2 

800 €, 

b./ použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10.000,- € na kúpu týchto nehnuteľností. 



 

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. 13 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 7/2021 

 

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

 

Uznesenie č. 19/2021 

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 

rozpočtové opatrenie č. 7/2021, ktorým dôjde k navýšeniu rozpočtových príjmov o 10.000,- € 

a tiež k navýšeniu rozpočtových výdavkov v rovnakej výške. Rozpočtové opatrenie tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

 

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. 14 Petícia proti zámeru výstavby výstavby bytového domu 

 

Obyvatelia obce podali petíciu proti zámeru výstavby bytového domu v lokalite Liptovský 

Peter, na parcele č. KNC 2976/118, ktorá je určená na výstavbu objektu občianskej 

vybavenosti. Na objekt občianskej vybavenosti je vydané stavebné povolenie pre firmu  

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454,  Liptovský Hrádok. Uvedenej firme  bol z obce zaslaný list 

s vyjadrením, že obec nesúhlasí so žiadnymi zmenami územného plánu a ani do budúcna 

s nimi nebude súhlasiť. Obec trvá na dodržaní charakteru objektu (objekt občianskej 

vybavenosti) a trvá na dodržaní podmienok určených v stavebnom povolení č. SOcÚ 

872/2015/2016 IP vydaného dňa 25. 04. 2016.  

 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné    zastupiteľstvo   Obce   Liptovský   Peter   v   súlade s  § 11 ods. 4  zákona     

č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 
I. berie na vedomie 

 

petíciu proti zámeru výstavby bytového domu v lokalite Liptovský Peter, na parcele č. KNC 

2976/118, ktorá je určená na výstavbu objektu občianskej vybavenosti  

 

II. konštatuje, 

že v uvedenej lokalite je zástavba rodinných domov a postavením bytového domu by došlo 

k zásahu do súkromia obyvateľov  



 

III. vyhovuje  

petícii proti zámeru výstavby bytového domu v k.ú. Liptovský Peter, na parcele č. KNC 

2976/118, ktorá je určená na výstavbu objektu občianskej vybavenosti v plnom rozsahu 

 

IV. nesúhlasí 

so žiadnymi zmenami  územného plánu týkajúcimi sa objektu občianskej vybavenosti a  ani 

v budúcnosti nebude s nimi súhlasiť. Obec trvá na dodržaní charakteru objektu a na dodržaní 

stavebného povolenia č. SOcÚ  872/2015/2016 IP vydaného dňa 25. 04. 2016 

 

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. 15 Rôzne 

 

P. Ján Hyben, bytom Liptovský Peter 93 požiadal o odkúpenie pozemku za kultúrnym 

domom. 

Obec plánuje využívať tento priestor na výstavbu altánku a na zriadenie parkovacích miest. 

V rozprave medzi poslancami padol návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie časti 

pozemku. 

 

K bodu č. 16 Interpelácie 

 

Adriana Muráňová 

- informovala sa na rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  

- obyvateľov rodinných domov by bolo vhodné vyzvať k údržbe, pokoseniu a uprataniu 

priestranstiev pred rodinnými domami v ich vlastníctve 

- priestranstvo pri rodinnom dome č. 86 je potrebné pokosiť 

- veľká tráva je aj na detskom ihrisku za bytovým domom č. 464, tiež je ho potrebné 

renovovať 

 

Ing. Ján Kamenský 

- informoval sa, prečo bol odstránený železný mostík, ktorý bol na potoku Mlynica 

- na pozemku vo vlastníctve p. Zdenka Nagyho sa buduje stavba bez povolenia 

 

Ing. Pavel Slabej 

- je potrebné pokosiť priestranstvo medzi požiarnou zbrojnicou a urbárskym domom 

 

Marek Zachar 

- pokosiť je potrebné aj priestor záhradky pri materskej škole 

- informoval sa, či bude možné preplatiť benzín, ktorý využijú obyvatelia bytových domov  

pri kosení priestranstva v okolí bytových domov 

 

Ing. Martin Drugaj 

- upozornil na potrebu vysprávky miestnej komunikácie od rodinného domu č. 104 /p.Ján 

Repčík/ po rodinný dom č. 213 /p. Elena Porubänová/ 



 

Miroslav Krčula 

- pri bytovom dome č. 243 je rozbité detské pieskovisko 

 

Ing. Matej Čukan 

- navrhol zadať vypracovanie projektu na zberný dvor, aby bol pripravený, ak by bola 

vyhlásená nejaká výzva na čerpanie finančných prostriedkov z  eurofondov 

 

K bodu č. 17  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 18 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 18.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

               starostka 

 

Overovatelia: 

Ľubica Uličná   

Ing. Ján Kamenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Starostka Obce Liptovský Peter 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané 

dňa 21.06.2021 
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  

 

- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov, v súlade s § 14 ods.2 písm.  c) a d) 

nasledovne:       

 
Finančné príjmy: 

41-450 Prevod prostriedkov z peňažných fondov    +10 000 € 

C e l k o m  +10 000 € 

 

Kapitálové výdavky: 

46-06200-710 Obstarávanie kapitálových  aktív  +10 000 € 

C e l k o m  +10 000 € 

 
 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Ing.  Anna Papajová, v.r. 
                                                                                            starostka  
 

 
 

 

V Liptovskom Petre dňa 17.06.2021 

 
 

Pozn. :  Rozpočtové opatrenie súvisí so schvaľovaním použitia rezervného fondu na kúpu 

rodinného domu. 


