
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

konaného dňa  25. 04. 2022 
 

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

Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  

Adriana Muráňová, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: 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. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc, označovaní ulíc, verejných 

priestranstiev a stavieb na území obce Liptovský Peter 

5. Schválenie zmluvných podmienok zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena – NN prípojka pre radové garáže 

6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj rodinných domov č. 44 a 46 s 

pozemkami 

7. Schválenie použitia rezervného fondu 

8. Schválenie platnosti Spoločného programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obcí horného Liptova 

      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: Miroslav Krčula, Adriana Muráňová 

Návrhová komisia: Marek Zachar, Ing. Ján Kamenský, Ľubica Uličná 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený 

zákonným spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

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: Marek Zachar, Ing. Ján Kamenský, Ľubica Uličná 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Krčula, Adriana Muráňová 

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. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc, označovaní ulíc, verejných 

priestranstiev a stavieb na území obce Liptovský Peter 

5. Schválenie zmluvných podmienok zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena – NN prípojka pre radové garáže 

6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj rodinných domov č. 44 a 46 s 

pozemkami 

7. Schválenie použitia rezervného fondu 

8. Schválenie platnosti Spoločného programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obcí horného Liptova 

      9.   Rôzne 

      10.   Interpelácie 
      11. Návrh na uznesenie 

      12.  Záver 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 
Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté len schvaľovacie uznesenia a žiadne ukladacie. 

Ostatné uznesenia sú splnené. 

V rámci podnetov od poslancov bolo realizované: 

- prístrešok pre Áviu už je zhotovený 



- občania boli upozornení na spaľovanie nevhodného paliva – odpadu  v domácnostiach aj vo 

forme vyhlásenia v miestnom rozhlase aj osobným dohovorom 

- pre potrebu rekonštrukcie schodísk ku parkovacím plochám na sídlisku sa uskutočnilo 

miestne zisťovanie, bude navrhnuté riešenie opravy, resp. výmeny týchto schodísk 

- na miestnom cintoríne boli vyzbierané konáre a vyhrabané a vyčistené priestranstvo 

 

Uznesenie č. 8/2022 

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. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula, Adriana Muráňová 

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc, označovaní ulíc, 

verejných priestranstiev a stavieb na území obce Liptovský Peter 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje názvy ulíc, verejných priestranstiev, označovanie 

ulíc a stavieb nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Liptovský Peter. 

Účelom prijatia je ľahká a presná orientácia v obci a správne vyjadrovanie bydliska, 

adresy, sídla alebo umiestnenia budovy, subjektu. 

Prílohou VZN je zobrazená situácia označenia ulíc a verejných priestranstiev. 

Oproti pôvodnému návrhu pomenovaniu ulíc, ktorý boj zverejnený zákonným spôsobom 

budú zapracované dve zmeny. Na základe stanoviska Ústavu pamäti národa, ktorý 

neodporučil pomenovať ulicu podľa gen. Ferdinanda Čatloša, bude premenovaná Ulica 

generála Čatloša na sídlisko Močiare.  

Na základe podnetu od obyvateľov obce bude Ulica Dr. Márie Bellovej pomenovaná podľa 

zaužívaných historických zvyklostí  Ulica Panský kút. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

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

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

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022  o určení názvov ulíc, označovaní ulíc, verejných 

priestranstiev a stavieb na území obce Liptovský Peter  

 

Hlasovanie: za:      8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 5  Schválenie zmluvných podmienok zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena – NN prípojka pre radové garáže 

 
Starostka predložila návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 

Obcou Liptovský Peter a firmou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

Žilina v súvislosti s realizáciou stavby „Liptovský Peter – Začiatok obce – Rozšírenie NNK“ 

Jedná sa o prípojku NN siete  realizovanú ešte v roku 2019 pre stavbu 16 radových garáží na 

sídlisku. 

 

Uznesenie č. 10/2022 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4   zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

zmluvné podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti 

pozemkov dotknutých realizáciou stavby „Liptovský Peter – Začiatok obce – Rozšírenie 

NNK“ medzi Obcou Liptovský Peter a firmou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina, ako oprávneného z vecného bremena spočívajúceho v bezodplatnom práve 

uloženia inžinierskych sietí na časti nehnuteľností 

KNC 3378/20, výmera 8 m2  

KNC 4428/5, výmera 6 m2 

KNC 4428/4, výmera 1 m2 

KNC 2877/1, výmera 18 m2 

KNC 2871/1, výmera 20 m2 

KNC 2871/2, výmera 44 m2  

Spolu výmera 97 m2 – rozsah výmery bude presne určený po geometrickom zameraní 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 6 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj rodinných domov č. 44 

a 46 s pozemkami 

 
Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia. 

Verejná obchodná súťaž bola na základe rozhodnutia poslancov zrušená. Vyhlásená bude 

nová súťaž. 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 



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 

 

zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj rodinných domov č. 44 a 46 s pozemkami 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Kručula, Adriana Muráňová,   

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Schválenie použitia rezervného fondu 

 

V súčasnosti sa realizuje výmena oplotenia miestneho cintorína. Na jeho financovanie 

budú použité prostriedky rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

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 

použitie rezervného fondu vo výške 17.300,- € na realizáciu stavby „Stavebné úpravy 

oplotenia miestneho cintorína“  

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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 Schválenie platnosti Spoločného programu  hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obcí horného Liptova 

 

Keďže program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí je súčasťou podávania 

žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a taktiež sa robí každoročne vyhodnotenie 

tohto programu, je potrebné, aby program bol platný. Jeho platnosť bola na roky 2015 – 

2022 a pre obce horného Liptova ho robila Miestna akčná skupina Horný Liptov.  

  

Uznesenie č. 13/2022 

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

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

 

schvaľuje 



predĺženie platnosti spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obcí Horného Liptova do roku 2022 aj na nasledujúce obdobie, pokiaľ nebude schválený 

nový program 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, 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. 9 Rôzne 

 

- starostka predložila vypracovaný projekt na rozšírenie parkovacích plôch v obci 

- rekonštruovaný bude chodník poza materskú školu k bytovému domu č. 10 

- realizovala sa výstavba prístrešku na kontajnerové státie oproti obchodu COOP Jednota 

a pri bytovom dome č. 5 

- - ďalšie  budú  vybudované  pri  bytovom  dome č. 464 a na priestranstve pri bytom 

dome č. 7 

- firma, ktorá v súčasnosti realizuje rekonštrukciu oplotenia na miestnom cintoríne spolu 

s výmenou vstupných brán, zrealizovala rozmiestnenie lavičiek smerom k cintorínu, 

vybetónovanie priestranstva pod lavičky pri bytovom dome č. 241, zhotovila spevnenú 

plochu pre kontajnerové státia pred predajňou COOP Jednota, firma tiež po obci osádza 

dopravné značky 

- firma TREOS podala odvolanie proti rozsudku. Súd si vyžiadal vyjadrenie, ktoré bolo 

doručené cestou právnej kancelárie zastupujúcej obec.  

- firma Hlina s.r.o. Liptovský Hrádok podala odvolanie voči rozhodnutiu o odstránení 

dočasnej stavby 

- navrhnuté je rozšírenie kamerového systému na priestranstvo miestneho cintorína 

a sídlisko 

- na 7. mája 2022 je naplánovaná brigáda na čistenie priestranstiev obce 

- na multifunkčnom ihrisku je potrebné vymeniť siete a zabezpečiť údržbu a čistenie. 

Poslanec Marek Zachar zorganizuje brigádu 

- poslankyňa Adriana Muráňová navrhla zaviesť otváranie multifunkčného ihriska vždy 

počas soboty na určitú dobu pre deti tak, aby nebolo potrebné dopredu žiadať o kľúče 

- na prístrešok pre Áviu, ktorý bol postavený za kultúrnym domov, bolo navrhnuté 

zhotoviť plechové opláštenie z jeho zadnej strany 

 

K bodu č. 10 Interpelácie 

 

Ing. Ján Kamenský  

- navrhol zabezpečiť výmenu kompresora pre chladiace zariadenie v dome smútku 

 

Miroslav Krčula 

- navrhol spíliť stromček pri multifunkčnom ihrisku 



- je potrebné opraviť oplotenie na obecnom priestranstve pri asanovaných rodinných 

domoch č. 36, 37 

- informoval sa o možnosti umiestnenia kamery na rodinný dom č. 141, pri ktorom sa 

hromadia pneumatiky 

- prístrešky na kontajnerové státia by mali byť nižšie a širšie 

- stĺp, na ktorom je umiestnené rozhlasové vedenie od rodinného domu č. 200 smerom 

k bytovému domu č. 401 aj stĺpy, na ktorých je osvetlenie na miestnom cintoríne, je 

potrebné vymeniť 

 

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 zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.35 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

  

 

             Ing. Anna Papajová 

                           starostka 

 

Overovatelia: 

Miroslav Krčula 

Adriana Muráňová 

 

 

 

 

 
 


