
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  25. 05. 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. Záverečný účet obce za rok 2019 

5. Žiadosť o odkúpenie parcely – p. Ingrid Pavkovčeková KN-E 251/2 

6. Rôzne 

- informácia o pomenovaní ulíc v obci 

- informácia o kolaudácii kultúrneho domu 

7. Interpelácie 

8. Návrh na uznesenie 

9. 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: Ing. Matej Čukan, Stanislav Žiška 

Návrhová komisia: Marek Zachar, Ing. Ján Kamenský, Adriana Muráňová 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 13/2020 

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: Marek Zachar, Ing. Ján Kamenský, Adriana Muráňová 

berie na vedomie 



určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Matej Čukan, Stanislav Žiška 

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. Záverečný účet obce za rok 2019 

5. Žiadosť o odkúpenie parcely – p. Ingrid Pavkovčeková KN-E 251/2 

6. Rôzne 

- informácia o pomenovaní ulíc v obci 

- informácia o kolaudácii kultúrneho domu 

7. Interpelácie 

8. Návrh na uznesenie 

9. 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. 14/2020 

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 Záverečný účet obce za rok 2019 

Starostka informovala prítomných s obsahom Záverečného účtu obce za rok 2019, 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. 15/2020 

 

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 2019 

 

b) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

c) schvaľuje  

použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške   

48 050,99 € 

 

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 Žiadosť o odkúpenie parcely – p. Ingrid Pavkovčeková KN-E 251/2 

 

P. Ingrid Pavkovčeková, bytom Liptovský Peter 2 požiadala o odkúpenie parcely KN-E č. 

251/2, ktorá sa nachádza v záhradkárskej oblasti „Belá“ pod štátnou cestou II/537 a je vo 

vlastníctve obce.  

Poslanec p. Miroslav Krčula upozornil na skutočnosť, aby aj po odpredaji bola priechodná 

prístupová cesta. 

P. Pavkovčeková informovala prítomných, že po dohode s Urbárskym pozemkovým 

spoločenstvom sú záhradkári v osade povinní udržiavať prístupovú cestu a musia zabezpečiť 

prístup k pozemkom.  

Poslanci sa predbežne vyjadrili k odpredajú so súhlasom s tým, že bude potrebné určiť 

podmienky verejnej súťaže a pozornosť bude potrebné venovať príprave obchodno – 

súťažných podmienok. V kúpno-predajnej zmluve bude potom zapracovaná podmienka, že 

obec bude zbavená povinnosti udržiavať prístupovú komunikáciu. P. Pavkovčeková si dá na 

vlastné náklady vypracovať znalecký posudok. 

 

K bodu č. 6 Rôzne 

- informácia o pomenovaní ulíc v obci 

- informácia o kolaudácii kultúrneho domu 

 

- Starostka oboznámila prítomných z návrhom pomenovania ulíc v obci. V súčasnom období 

zameriava geodet osi ulíc, aby sa následne mohlo realizovať očíslovanie budov orientačnými 

číslami. Poslanci sa postupne vyjadrili k jednotlivým návrhom pomenovania. Uvedený návrh 

bude zverejnený pre prijatie prípadných návrhov od občanov obce. Názvy ulíc musia byť 

schválené všeobecne-záväzným nariadením obce.  

V zmysle § 39 Zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 od 

1. júna 2020 do 31. marca 2021 nemožno zmeniť názov ulice a iného verejného priestranstva 

a rozhodnúť o zmene číslovania stavieb. Názvoslovie ulíc bude môcť byť teda schválené až 

po tomto termíne. 



 

- 20. 5. 2020 sa uskutočnila kolaudácia stavby „Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej 

budovy obce Liptovský Peter“, budovy kultúrneho domu. Budova bola skolaudovaná 

s drobnými pripomienkami. Na stavbe boli zistené drobné nedostatky bezprostredne 

neohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, ktoré vo svojom záväznom 

stanovisku ku kolaudácii stavby uviedol zástupca Inšpektorátu práce Žilina: 

1. vstupná rampa pre imobilných nie je po obidvoch stranách vybavená držadlom vo výške 

900 mm 

2. vstupná rampa pre imobilných nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 

300 mm 

Nedostatky  je  potrebné  odstrániť  a oznámiť  na  príslušný  inšpektorát  práce  v  termíne  

do 20. 06. 2020. 

Je tiež potrebné opraviť nedostatky na fasáde budovy. 

 

K bodu č. 7 Interpelácie 

 

Stanislav Žiška 

- informoval sa, či sa uskutoční stavanie mája – máj bude postavený bez prítomnosti 

verejnosti 30. 05. 2020 

 

Ing. Martin Drugaj 

- v sobotu bola spustená webová stránka obce, ktorá má nový dizajn. Na obecnom úrade sa 

uskutočnilo zaškolenie k obsluhe stránky. Prevádzkovateľ stránky ponúka možnosť predaja 

produktov s logom obce v eshope, pričom obec môže získať províziu. Kompenzované by to 

bolo potom pri úhrade faktúry – fakturovaná suma by bola ponížená o výšku provízie. 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- informoval sa, či sa uskutoční športový deň pri príležitosti medzinárodného dňa detí  - 

hromadné podujatia sa kvôli opatreniam v čase koronakrízy ešte nemôžu uskutočňovať, 

naplánované je podujatie pre deti niekedy na konci leta 

- informoval sa, či bude spustená prevádzka materskej školy – k navštevovaniu sa prihlásilo 

20 detí, od 1. júna bude opätovne spustená prevádzka za dodržania všetkých potrebných 

protiepidemiologických opatrení 

 

Miroslav Krčula 

- informoval sa, či nebude potrebné na multifunkčnom ihrisku vymeniť siete a koberec- siete 

sa menili minulý rok a financie na koberec bude potrebné pokúsiť sa získať prostredníctvom 

nejakej výzvy 

 

Ing. Ján Kamenský 

- informoval sa o možnosti vybudovania protihlukovej bariéry od diaľnice – obecný úrad zistí, 

aké sú podmienky pre zabezpečenie merania hlučnosti, a ako môže obec postupovať 

 

Ing. Matej Čukan 

- informoval sa, kedy sa uskutoční zametanie v lokalite „Tále“ – uvedené priestranstvo nie je 

vo vlastníctve obce 

- pred regulačnou stanicou slovenského plynárenskeho priemyslu je vytŕčajúca tyč, je 

potrebné zistiť, či je možné ju odpíliť  

- navrhol vyčistiť cestu popod diaľničný most od rozrastených krovín, prípadne uchádzať sa 

o získanie finančných prostriedkov a vybudovať cyklotrasu 



 

Adriana Muráňová 

- informovala sa o termíne výsadby priestranstva, ostrovčeka, trojuholníka pri vstupe do obce 

- navrhla, či by nebolo vhodné zabezpečovať kosenie verejných priestranstiev dodávateľsky 

s firmou, ktorá tieto služby zabezpečuje 

- informovala sa, kedy sa bude pokračovať v odstraňovaní odpadu po asanácii RD č. 38 

/v pléne bol podaný návrh, aby bol pozemok odpredaný v cene poníženej o náklady na 

odpratanie odpadu/ 

- požiadala kontrolóra o vypracovanie správy o prenájme obecných pozemkov, či sa užívajú 

v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce prípadne za užívanie verejného priestranstva, 

ako sú ošetrené  nájomné zmluvy pod prístrešky, garáže, ktoré sú postavené na obecných 

pozemkoch, či sú zmluvy o nájme uzatvorené a či je za pozemky nájom uhrádzaný. Tiež 

požiadala o padanie správy o tom, ako sa prenajímajú priestory domu smútku, aký  je 

sadzobník poplatkov za prenájom  

 

K bodu č. 8  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 9 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: 

Ing. Matej Čukan   

Stanislav Žiška 

 


