
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  29. 06. 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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

5. Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce – práce naviac 

6. Rôzne 

- informácia o Zmenách a doplnkoch územného plánu č. 3 

- informácia ohľadom odpredaja pozemkov v Záhradkárskej osade Belá 

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: Adriana Muráňová, Marek Zachar 

Návrhová komisia: Ľubica Uličná, Miroslav Krčula, Stanislav Žiška 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 16/2020 

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: Ľubica Uličná , Miroslav  Krčula, Stanislav Žiška 

berie na vedomie 



určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Adriana Muráňová, Marek Zachar 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

5. Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce – práce naviac 

6. Rôzne 

- informácia o Zmenách a doplnkoch územného plánu č. 3 

- informácia ohľadom odpredaja pozemkov v Záhradkárskej osade Belá 

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. 17/2020 

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 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 

Kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený zákonným spôsobom. 

Navrhnutý plán bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 18/2020 



 

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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 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. 5 Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce – práce naviac 

 

Starostka informovala prítomných, že firma Treos, ktorá zabezpečovala rekonštrukciu budovy 

kultúrneho domu bude  fakturovať navýšené náklady, ktoré vznikli počas realizácie stavby 

„Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce“. Hneď po začatí stavebných 

prác bolo zistené, že v projekte predmetnej stavby neboli zahrnuté všetky potrebné práce, 

niektoré boli zabudnuté alebo vynechané, no boli potrebné, aby boli v konečnom dôsledku 

niektoré zariadenia funkčné a aby boli naplnené podmienky poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku. V projekte napríklad nebola zahrnutá výmena strešnej krytiny na 

prístavbe budovy kultúrneho domu, plynová prípojka bola naprojektovaná na kratší úsek ako 

bolo potrebné a do projektu sa nedostali niektoré okná a rozvody na rekuperačnú jednotku. 

Projekt bol vypracovaný v roku 2017, stavba bola realizovaná v roku 2019 – firma Treos 

požaduje doplatenie cenového rozdielu z dôvodu vyššej cenovej úrovne. Výkazy výmer spolu 

s rozpočtom prác na práce naviac boli predložené poslancom OZ.  

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili:  

- konateľ firmy Treos - zhotoviteľa stavby - Ing. Galko Rudolf,   

- zástupca firmy LeXtom s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktorá zabezpečuje externý manažment 

projektu, komunikáciu s riadiacim orgánom projektu, spracovanie monitorovacích správ, 

vypracovanie žiadosti o platby – PaeDr. Tomáš Hvostík 

- obstarávateľ  a manažér projektu p. Ing. Cupra Milan 

Po dlhej diskusii, vysvetľovaní a dohadovaní poslanci požiadali o prepočet  rozpočtu prác, 

ktoré vznikli navyše nezávislým rozpočtárom podľa aktuálneho cenníka Cenkrosu. Tiež 

navrhli posúdiť, či práce v rozpočte boli skutočne realizované v rozsahu, v akom boli 

v pôvodnom rozpočte. 

Po predložení prepracovaného rozpočtu sa zvolá ďalšie stretnutie a poslanci rozhodnú o výške 

platby za práce, ktorá bude akceptovaná a ktorú obec uhradí zhotoviteľovi. 

 

K bodu č. 6 Rôzne 

- informácia o Zmenách a doplnkoch územného plánu č. 3 

- informácia ohľadom odpredaja pozemkov v Záhradkárskej osade Belá 

 

K Zmenám a doplnkom územného plánu č. 3 prišlo vyjadrenie s Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie. Zmeny sa podľa rozhodnutia úradu 

nebudú posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

- jedná sa o rodinné domy oprosti družstvu 

- zberný dvor, ktorý by mal vzniknúť pod brehom 



- rozšírenie záhradkárskej osady na Kaleníku 

Náklady za záhradkársku oblasť zaplatilo Urbárne pozemkové spoločenstvo a zmeny 

súvisiace s rodinnými domami p. Onofrej na základe zmluvy. 

Vo vyjadrení boli niektoré pripomienky, ktoré bude potrebné vyriešiť. Práce na ZaD č. 3 budú 

pokračovať. 

 

V súvislosti s odpredajom pozemkov v Záhradkárskej osade Belá informovala starostka 

prítomných, že bolo dohodnuté, a pani Paukovčeková spolu s ostatnými vlastníkmi to 

akceptuje, že je potrebné urobiť geometrický plán (v spolupráci s obcou) a po jeho 

vypracovaní  bude odpredaj pozemkov predložený na schválenie OZ. Ing. Matej Čukan 

doporučil zahrnúť v zmluve vecné bremeno na povinnosť prechodu po komunikácii pre 

ostatných  vlastníkov, resp. to  vyriešiť iným spôsobom (zvlášť  odčleniť miestnu 

komunikáciu v osade a odpredať ju osobitne). 

 

Starostka informovala prítomných, že v dňoch 21. – 22. 8. 2020 sa na Kaleníku uskutočnia 

motoristické preteky, ktoré sú organizované každoročne – poslanci nemali námietky 

 

K bodu č. 7 Interpelácie 

 

Ľubica Uličná 

- doplní a predloží k zverejneniu na webstránku obce informácie o významných osobnostiach, 

- do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva predloží k schváleniu materiál do Kroniky obce za rok 

2019 

 

Ing.  Ján Kamenský 

- navrhol umiestnenie spomaľovacích retardérov na komunikáciu prechádzajúcu popred 

pohostinstvo  a predajňu potravín COOP Jednota, nakoľko niektoré motorové vozidlá tadiaľ 

prechádzajú neprimeranou rýchlosťou. 

- informoval sa, či by bolo možné na priestranstvo ku bytovému domu č. 256 umiestniť 

kompostéry 

- upozornil na potrebu vyčistenia kanalizačných vpustí 

 

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 20.30 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 

Overovatelia: 

Adriana Muráňová   

Marech Zachar 



 

 


