
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  21. 09. 2020 
 

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, Adriana Muráňová,  

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní:  
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. Záznam z kontroly v SBH s.r.o. Liptovský Peter 

5. Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce – práce naviac 

6. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

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 9 

a OZ je uznášania schopné. 

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Miroslav Krčula 

Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský, Ing. Ľubomír Belobrad 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 19/2020 

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, Ing. Ján Kamenský, Ing. Ľubomír Belobrad 



berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Uličná, 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. Záznam z kontroly v SBH s.r.o. Liptovský Peter 

5. Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce – práce naviac 

6. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

Ing. Martin Drugaj, 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 

Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté len schvaľovacie uznesenia a žiadne ukladacie. 

Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

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

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  

Adriana Muráňová,  Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Záznam z kontroly v SBH s.r.o. Liptovský Peter 

 

Kontrolór obce vykonal v SBH s.r.o. Liptovský Peter kontrolu zameranú na hospodárenie 

v roku 2019. Obecnému zastupiteľstvu predložil správu, z ktorej vyplýva, že hospodárenie 

spoločnosti sa zlepšilo, záväzky voči obci ako zriaďovateľovi si plní. Spoločnosť musela 



prijať opatrenia na oživenie ekonomiky s cieľom dlhodobého dosahovania kladného výsledku 

hospodárenia. Zvýšený bol poplatok za výkon správy v jednotlivých bytových domoch 

a výkon správy bol rozšírený o ďalšie bytové domy. Tiež spravujú novozrekonštruovaný 

bytový dom č. 5 a budú vykonávať správu aj v budovách vo vlastníctve obce. Predpokladané 

zvýšenie výnosov v roku 2020 predstavuje sumu 24.162,- €. 

 

Uznesenie č. 21/2020 

 

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 

Záznam o kontrole č. 2/2020 o hospodárení SBH s.r.o. Liptovský Peter s výhľadom 

hospodárenia v roku 2020 predložený Ing. Slabejom Pavlom, hlavným kontrolórom obce 

 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,   

Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce – práce naviac 

 

Starostka informovala prítomných, že so zástupcami firmy TREOS, ktorá zabezpečovala 

rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, sa uskutočnili viaceré rokovania v súvislosti  so 

zvýšenou fakturáciou za práce, ktoré neboli v rozpočte a vznikli počas realizácie stavby. 

Firma TREOS po rokovaniach vypustila indexáciu pôvodných cien z roku 2017 na rok 2019. 

Pôvodná suma vo faktúre 95.158,43 € bola upravená ponížením o 35.559,89 € na 59.598,54 €. 

Práce boli ocenené podľa pôvodného rozpočtu. 

Úhradu faktúry vo výške 59.598,54 € poslanci neschválili. Starostka  zvolá zasadnutie 

stavebnej  komisie, kde budú jednotlivé rozpočty podrobne prehodnotené  a porovnané so 

zmluvou o dielo a závery prijaté komisiou budú oznámené firme TREOS, s ktorou sa bude 

ďalej rokovať o cene. 

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

Rozpočtové opatrenie súviselo s presunom finančných prostriedkov na úhradu faktúry 

z predchádzajúceho bodu a keďže úhrada faktúry nebola schválená, uvedené rozpočtové 

opatrenie je bezpredmetné. 

 

K bodu č. 7 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

 

Starostka predložila plán termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa 

uskutočnia 19. 10. 2020, 16. 11. 2020 a 14. 12. 2020.  Plán zasadnutí bol jednohlasne 

schválený. 

 

Uznesenie č. 22/2020 

 

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 v termínoch 19. 10., 16. 11. a 14. 12. 2020 

 

 

 

Hlasovanie: za:     9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

Ing. Martin Drugaj, 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 

- starostka informovala: 

- z dôvodu výpadku daní z príjmov fyzických osôb, v dôsledku pandémie covid 19, klesol aj 

podiel daní pre obce.  Obce  môžu požiadať formou návratnej finančnej výpomoci 

o kompenzáciu výpadku daní, ktorých výška je zverejnená na MF SR a predstavuje pre našu 

obec 22 630,- Eur. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je potrebné predložiť 

na MF SR do 31. 10. 2020, 

- obec sa zapojila formou projektu do výzvy cez Miestnu akčnú skupinu Horný Liptov 

a získala finančné prostriedky na úpravu verejného priestranstva – parku pri kultúrnom dome, 

projekt sa bude realizovať v tomto roku, ďalší projekt, ktorý bude obec realizovať v tomto 

roku je zavedenie kamerového systému, 

- žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu domu smútku je v schvaľovacom procese, 

- v sobotu 19. septembra  2020 sa uskutočnila brigáda v rámci týždňa dobrovoľníctva 

zameraná na vyčistenie verejných priestranstiev, 

- p. Miroslav Tomčík, bytom Liptovský Peter č. 211 požiadal o vyjadrenie  k plánovanému 

vybudovaniu vstupu na  svoj pozemok – poslanci OZ súhlasili. 

 

K bodu č. 9 Interpelácie 

 

Ing. Matej Čukan 

- navrhol komplexne sa zaoberať problematikou odpadového hospodárstva v obci  – za týmto 

účelom sa uskutoční špeciálne pracovné stretnutie poslancov, kde budú navrhnuté spôsoby 

riešenia, príp. prediskutované záujmy a možnosti obce  v tejto dôležitej oblasti 

- navrhol zmenu dopravného značenia – vyznačenia hlavnej cesty na odbočke na sídlisko pri 

RD č. 200 – 201 tak, aby hlavná cesta bola rovno k novo postaveným rodinným domom 

v západnej časti obce a nie na sídlisko 

 

Miroslav Krčula 

- navrhol vybudovanie prístrešku pre Áviu na priestranstvo oproti predajni COOP Jednota, 

prístrešok by sa mohol využívať aj pri organizovaní obecných podujatí 

- prítomní poslanci navrhli ako vhodnejšie riešenie zhotovenie prístrešku na priestranstvo za 

budovou kultúrneho domu 

- tiež navrhol doplnenie dopravného značenia na križovatke smer Jamník 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- navrhol spevnenie plochy nájazdu na lavičku cez Mlynicu 

 

 



 

Ing. Martin Drugaj 

- informoval sa, či by nebolo možné vybrať zo spomaľovacích pásov na ceste popred BD č.6 - 

10 po jednom diele na každom okraji vozovky pre ľahké prechádzanie cyklistov 

 

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 18.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 

Overovatelia: 

Ľubica Uličná   

Miroslav Krčula 

 

 


