
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

konaného dňa  27. 06. 2022 
 

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,  

Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ľubica Uličná, Marek Zachar 

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 výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovský 

Peter 

5. Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra obce 

6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2022 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie 2023 - 2026 

8. Určenie počtu poslancov v novom volebnom období 2023 – 2026 

9. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s. Žilina - NN prípojka pre radové garáže 

10. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Národná diaľničná 

spoločnosť a. s. Bratislava – pozemok pod diaľnicou D1 

11. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

12. Rôzne 

13. Interpelácie 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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 7 

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, Miroslav Krčula 

Návrhová komisia: Stanislav Žiška, Ing. Matej Čukan, Adriana Muráňová 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

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: Stanislav Žiška, Ing. Matej Čukan, Adriana Muráňová 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Martin Drugaj, 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. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovský 

Peter 

5. Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra obce 

6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2022 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie 2023 - 2026 

8. Určenie počtu poslancov v novom volebnom období 2023 – 2026 

9. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s. Žilina - NN prípojka pre radové garáže 

10. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Národná diaľničná 

spoločnosť a. s. Bratislava – pozemok pod diaľnicou D1 

11. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

12. Rôzne 

13. Interpelácie 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová, 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. 

Vyhlásené a zverejnené boli podmienky obchodných verejných súťaží na predaj majetku 

obce, ktorých zámer bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí, ako aj zámer previesť 

majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



Uznesenie č. 24/2022 

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

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Liptovský Peter 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

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 obce Liptovský Peter č. 2/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Liptovský Peter  

 

Hlasovanie: za:      7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5  Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra obce 

 

Starostka informovala prítomných s obsahom Záverečného účtu obce za rok 2021, 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. 26/2022 

 

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 2021 



b) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

c) schvaľuje  

použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške   

123 308,51 EUR  

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2022 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2022 bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Prítomnými poslancami bol jednohlasne schválený. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

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 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2022 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová,   Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie 2023 – 

2026 

 

Keďže bol vyhlásený termín konania volieb do samosprávy obci na 29. októbra 2022, 

najneskôr 90 dní pred ich konaním určuje obecné  zastupiteľstvo rozsah výkonu funkcie 

starostu na nasledujúce funkčné obdobie. Výkon bol schválený v plnom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 28/2022 

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

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

 

určuje  

- výkon funkcie starostu Obce Liptovský Peter v novom volebnom období r. 2023 – 2026  

v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 



 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Určenie počtu poslancov v novom volebnom období 2023 – 2026 

 

Obecné zastupiteľstvo tiež určuje v zmysle zákona počet poslancov na celé volebné obdobie. 

Schválený bol počet poslancov 9 a jeden volebný obvod. 

 

Uznesenie č. 29/2022 

Obecné    zastupiteľstvo   Obce   Liptovský   Peter   v   súlade s  § 11 ods. 3  zákona    č. 

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

 

určuje  

- počet poslancov Obce Liptovský Peter v novom volebnom období r. 2023 – 2026  v počte 9 

poslancov  a jeden volebný obvod 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 9 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s. Žilina - NN prípojka pre radové garáže 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina požiadala obec Liptovský Peter 

o úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam, na ktorých realizovala stavbu „9738 – Liptovský Peter – 

začiatok obce – rozšírenie NNK“. Účelom stavby bolo vybudovanie NN vedenia káblom 

AYY-J 3x240+120 mm2 a NN skríň PRIS k radovým garážam v k.ú. Liptovský Peter. 

 

Uznesenie č. 30/2022 

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 

zmluvné podmienky Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Liptovský Peter 

a firmou  Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina na zriadenie vecného 

bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 Žilina ako 

oprávneného z vecného bremena  spočívajúceho v práve uloženia a umiestnenia inžinierskych 

sietí (elektrické vedenie) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam na časti nehnuteľností 

zapísaných  na LV č.  431a to  

parcela č. KNC 2871/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3106 m
2
, z toho 15 m

2
 

parcela č. KNC 2871/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3305 m
2
, z toho 47 m

2
 

parcela č. KNC 2877/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1788 m
2
,  z toho 22 m

2
 

v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-236/2022 

a na LV č. 1711 

parcela č. KNC 3378/20, trvalý trávnatý porast o výmere 115 m
2
, z toho 8 m

2
 

parcela č. KNC 4428/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m
2
, z toho 2 m

2
 

parcela č. KNC 4428/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m
2
, z toho 6 m

2
 

v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-236/2022 



spolu 100 m
2
 

zameraných v Geometrickom pláne č. 46193537-236/2022, ktorý dňa 07. 03. 2022 vyhotovil 

Ing. Juraj Karolčík, a ktorý dňa 22. 03. 2022 pod č. 61-282/2022 úradne overil Okresný úrad, 

katastrálny odbor Liptovský Mikuláš. Povinný z vecného bremena (vlastník predmetnej 

nehnuteľnosti) sa zaväzuje strpieť výkon práva oprávneného zodpovedajúceho vecnému 

bremenu t.j. umiestnenie a prevádzku inžinierskych sietí a vstup osôb a vjazd vozidiel 

v ktoromkoľvek ročnom období z dôvodu údržby,  opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

(elektrického vedenia). 

Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby „9738 – Liptovský Peter – začiatok obce – 

rozšírenie NNK“. 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 10 Schválenie predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Národná 

diaľničná spoločnosť a. s. Bratislava – pozemok pod diaľnicou D1 

 

Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava nás požiadala o odpredaj 

pozemku parc. č. KNC 3416/39 o výmere 274 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Liptovský Mikuláš na LV č. 

1296, katastrálne územie Liptovský Peter, ktorý bol zameraný geometrickým plánom 

vyhotoveným firmou MCgeo, s.r.o. č. 2/2014. Zámer na odpredaj majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bol schválený na zasadnutí OZ dňa 30. 05. 2022 a zverejnený 

zákonným spôsobom. 

 

Uznesenie č. 31/2022 

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 

predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 

1) Predmetom predaja je   pozemok vo výlučnom vlastníctve obce  ležiaci v extraviláne 

obce parcela KNC č. 3416/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore Liptovský Mikuláš LV č. 1296 o výmere 274 m
2
, 

zapísaný na LV č. 1296, katastrálne územie Liptovský Peter, ktorý bol zameraný 

geometrickým plánom  vyhotoveným firmou MCgeo, s.r.o.  č. 2/2014, úradne overeným dňa 

24. 7. 2014.  

2) Kupujúcim je Národná diaľničná spoločnosť,  a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, 

IČO 35 919 001 

Kupujúci nadobúda pozemok v 1/1 – ine 

3) Cena za odpredaj pozemku predstavuje sumu 15,37 €/m
2
,
 
 spolu suma za celú výmeru  

je vo  výške 4 211,38 €,  a je stanovená na základe znaleckého posudku č. 441/2020, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Záhradník, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 

Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 914 164.  



4) Dôvod predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov spočíva v tom, že 

pozemok  obce zameraný do KNC parcely č. 3416/39 je zastavaný hlavnou trasou diaľničnej 

stavby D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok.  

5) Zámer predaja pozemku schválili všetci poslanci obecného zastupiteľstva (9 poslancov). 

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liptovskypeter.sk, úradná tabuľa obce, 

CÚET 

7) Doba zverejnenia: 08. 06. 2022 – 23. 06. 2022 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 11 Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022. 

Nakoľko máme schválenú dotáciu z PPA vo výše 20 000,- € na modernizáciu domu smútku 

a vzhľadom k skutočnosti, že dodávateľ zmluvného vzťahu – zhotoviteľ spoločnosť TATRA-

TRADE, s.r.o., Vyšné Fabriky 32, 033 01 Liptovský Hrádok, s ktorým mala naša obec 

uzatvorenú Zmluvu o dielo č. 2/2021 dňa 15. 10. 2021 odstúpil od zmluvy z dôvodu vysokého 

nárastu cien materiálu a stavebných prác, pre ktoré nedokáže dielo  zrealizovať, žiadame PPA 

o možnosť vykonania nového  verejného obstarávania. 

Preto je potrebné navýšiť prostriedky na dofinancovanie tohto projektu podľa výsledkov 

nového verejného obstarávania, čo podľa našich predpokladov bude vo výške cca 18 000,- €. 

Uvedené prostriedky budú čerpané z rezervného fondu - presun z kapitálových výdavkov  

plánovaných v oblasti miestnych komunikácií, ktoré boli schválené v pôvodnom rozpočte tiež  

z rezervného fondu. 

Výdavky plánované na nákup pozemkov budú presunuté do výdavkov na zakrytie zadnej 

steny prístrešku za kultúrnym domom. 

Uvedeným rozpočtovým opatrením nedôjde k zvýšeniu celkových príjmov ani celkových 

výdavkov. 

 

Uznesenie č. 32/2022 

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 

a) rozpočtové opatrenie č. 8/2022  

 

b) použitie rezervného fondu vo výške 30.000,- € na parkovacie plochy na sídlisku a chodník 

za materskou školou 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,  

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

Adriana Muráňová,  Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 



K bodu č. 12 Rôzne 

 

- starostka informovala prítomných s obsahom žiadosti od Cirkevného zboru Liptovský Peter 

o prijatie opatrení na zamedzenie vykonávania hlučných prác (kosenie, pílenie) počas nedieľ. 

Poslanci navrhli zabezpečenie osvety prostredníctvom oznamov v obecnom rozhlase. 

- starostka požiadala o vyjadrenie poslancov OZ k prevzatiu miestnej (verejnej) komunikácie 

vo vlastníctve firmy J.M.H. s.r.o., Liptovský Hrádok nachádzajúcej sa v katastri obce 

Liptovský Peter pri  novej individuálnej výstavbe, ktorú nám je firma ochotná odovzdať do 

vlastníctva ale  bez pozemkov nachádzajúcich sa pod cestou, teda len teleso cesty. Poslanci 

OZ nesúhlasia s prevzatím telesa cesty bez pozemkov nachádzajúcich sa pod cestou, nakoľko 

by to obci a hlavne jej terajším a budúcim občanom spôsobovalo nemalé komplikácie. 

- starostka informovala o prebiehajúcich prácach na líniovej stavbe „FTTH Liptovský 

Hrádok“. Účelom stavby je poskytnutie širokopásmových vysokorýchlostných služieb 

elektronických komunikácií technológiou FTTH verejnosti v danom území. Práce prebiehajú 

podľa harmonogramu a sú vykonávané v požadovanej kvalite. 

    

K bodu č. 13 Interpelácie 

 

Ing. Ľubomír Belobrad  

- navrhol vydať súhlas  s  možnosťou  využívania  priestranstva  pred  rodinným  domom č. 

109 na parkovanie pre p. Bohuslava Čatloša, nakoľko tieto plochy aj udržiava a upravuje 

 

Miroslav Krčula 

- upozornil na nefunkčnosť haspry na bráničke na miestnom cintoríne 

 

Ing. Matej Čukan 

- veľká brána na cintoríne je osadená opačne 

 

Adriana Muráňová 

- upozornila na stavebný odpad nahromadený na ceste smerom ku píle 

 

K bodu č. 14  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 15 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.45 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

  

 

             Ing. Anna Papajová 

                           starostka 

Overovatelia: 

Ing. Martin Drugaj 

Miroslav Krčula 

 

 

 



 

 

 


