
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

konaného dňa  27. 02. 2023 
 

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

Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

Ing. Ján Kamenský, Ján Nemsila, Vladimír Olšovský  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar,  

Stanislav Žiška 

Neprítomní:  
Ďalší prítomní:       Ing. Pavel Slabej, 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. Správa o činnosti kontrolóra obce v roku 2022 

5. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2023 

6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

8. Zapojenie sa obce do výzvy na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na 

výrobu elektriny (fotovoltaické zariadenia) 

9. Rôzne  

- informácia o ponuke na výkon správy bytov v Liptovskom Petre 

- informácie o zámere na vyhlásenie verejných obchodných súťaží na domy č. 169, 

170 a 161 

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 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, Ing. Ľubomír Belobrad 

Návrhová komisia:  Stanislav Žiška, Ing. Ján Kamenský, Martin Rúčka 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2023 

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. Ján Kamenský, Martin Rúčka 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Uličná, Ing. Ľubomír Belobrad 

schvaľuje  

• návrh programu rokovania OZ  

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva.  Program bude 

doplnený o  bod:  

- riešenie havarijnej situácie v plynovej kotolni PK1 Liptovský Peter 

 

Uznesenie č. 2/2023 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

• pozmeňujúci 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. Správa o činnosti kontrolóra obce v roku 2022 

5. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2023 

6. Riešenie havarijnej situácie v plynovej kotolni PK 1 

7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

9. Zapojenie sa obce do výzvy na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na 

výrobu elektriny (fotovoltaické zariadenia) 

10. Rôzne  

- informácia o ponuke na výkon správy bytov v Liptovskom Petre 

- informácie o zámere na vyhlásenie verejných obchodných súťaží na domy č. 169, 

170 a 161 

11. Interpelácie 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 



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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení 

Všetky uznesenia sú splnené a na predchádzajúcom zasadnutí neboli prijaté žiadne ukladacie 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 3/2023 

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. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Správa o činnosti kontrolóra obce v roku 2022 

 

Hlavný kontrolór predložil správu o činnosti kontrolóra obce Liptovský Peter v roku 2022. 

Kontrolná činnosť sa riadila schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a so 

zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite. 

Predmetom kontroly bolo kontrola vyúčtovania, resp. zdokladovanie použitia finančných 

dotácií poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2022 z rozpočtu obce, kontrola 

pohľadávok obce a stavu ich vymáhania, vykonávanie rozpočtových opatrení, záverečný účet. 

Kontrolovaná bola účtovná inventarizácia majetku, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov 

obce k 31. 12. 2021 

 

 

Uznesenie č. 4/2023 

 

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 

Správu o činnosti kontrolóra obce Liptovský Peter v roku 2022 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 



K bodu č. 5  Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2023 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok bol zverejnený zákonným spôsobom. 

Prítomnými poslancami bol jednohlasne schválený. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 5/2023 

 

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 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Liptovský Peter na I. polrok 2023 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Riešenie havarijnej situácie v plynovej kotolni PK 1 

 

Konateľ spoločnosti SBH s.r.o. Liptovský Peter informoval prítomných o vzniknutej 

havarijnej situácii v plynovej kotolni PK 1, ktorá zásobuje najväčšie sídlisko v obci s 200 

bytmi. Kotol, ktorý zabezpečoval vykurovanie (spolu s ďalšími dvoma kotlami) bytových 

domov z tejto kotolne je v používaní od roku 1996, stal sa  nefunkčným, je celý skorodovaný 

a  tečie. Konateľ spoločnosti preveril všetky možnosti, ktoré by umožňovali opravu kotla. 

Bola privolaná certifikovaná firma, ktorá na trhu vykonáva opravy takýchto zariadení. Po 

rozobratí kotla bolo konštatované, že sa nedá opraviť o čom bolo vyhotovené písomné 

stanovisko. Je potrebné zakúpiť nový plynový kotol. Poslanci OZ sa uzniesli na poskytnutí 

návratnej finančnej výpomoci pre SBH s.r.o. Liptovský Peter - 100% obecnej spoločnosti 

obce na zakúpenie nového kotla vo výške 36 tis. EUR s tým, že spoločnosť začne splácať 

finančnú výpomoc od roku 2024.  

Pri riešení tohto problému bolo navrhnuté preveriť a nájsť finančný model na zavedení 

poplatku pre byty vykurované z centrálnych kotolní PK1 a PK4 na pokrytie havarijných 

situácií v kotolniach a na rozvodoch tepla a TÚV. 

 

Uznesenie č. 6/2023 

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) návratnú bezúročnú finančnú výpomoc pre SBH s.r.o. Liptovský Peter, ktorá je 100 % 

spoločnosťou obce, vo výške 36 000,- €. Splácanie finančnej výpomoci začne v roku 2024 

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na poskytnutie výpomoci 

 

poveruje 

SBH s.r.o. nájsť finančný model na zavedenie havarijného poplatku pre byty pripojené na 

kotolne v správe SBH s.r.o. Liptovský Peter 

 



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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Starostka predložila k prerokovaniu Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Liptovskom Petre. Bez pripomienok boli jednohlasne schválené.  

 

Uznesenie č. 7/2023 

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

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

 
schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre 

   

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

 

Starostka obce predložila na rokovanie návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2023, ktorým dôjde 

k zvýšeniu celkových príjmov o 47 000 € a zvýšeniu celkových výdavkov o 47 000 €. 

V oblasti bežných výdavkov je potrebné navýšenie výdavkov o 11.000,- € na zimnú údržbu 

z dôvodu extrémnych snehových zrážok a potreby vyvážania snehu a na odmeny poslancov.  

Tieto výdavky budú pokryté zvýšenými príjmami z podielových daní – na základe 

východiskových štatistických údajov. Tieto údaje neboli známe pri tvorbe rozpočtu. 

Výdavky vo výške 36 000 na poskytnutie schválenej bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci SBH s.r.o. L. Peter budú pokryté z rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 8/2023 

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  

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Bc. Ján Nemsila, Vladimír Olšovský,  

Martin Rúčka, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 9 Zapojenie sa obce do výzvy na výstavbu zariadení na využitie slnečnej 

energie na výrobu elektriny (fotovoltaické zariadenia) 



Starostka informovala o výzvach na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na 

výrobu elektrickej energie fotovoltaickými zariadeniami. Po určení presných podmienok 

výziev poslanci schválili zapojenie sa do výzvy. Starostka bude poslancov o tomto podrobne 

informovať.  

 

K bodu č. 10 Rôzne 

- informácia o ponuke na výkon správy bytov v Liptovskom Petre 

Spoločnosť BYP, s.r.o. Liptovský Hrádok predložila ponuku na vykonávanie správy bytov na 

území obce Liptovský Peter – poslanci žiadali zachovať správu na území obce. 

- informácie o zámere na vyhlásenie verejných obchodných súťaží (VOS) na domy č. 

169, 170 a 161 – poslanci súhlasili s prípravou VOS na dom č. 161. Domy č. 169 a 170 zatiaľ 

navrhli ponechať v majetku obce. 

    

K bodu č. 11 Interpelácie 

 

Ľubica Uličná 

- predložila k nahliadnutiu Kroniku obce. Kronika obce má za cieľ opisovať a chrániť 

kultúrne, historické a spoločenské dedičstvo obce a to tým, že o živote v obci, podujatiach 

a celom dianí uchováva písomné záznamy. Poslanci si kroniku so záujmom prezreli. 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- navrhol zakúpenie grilu – 2 ks, ktoré by sa využívali pri spoločenských podujatiach 

organizovaných obcou  

- navrhol vykonať asanáciu rodinných domov č. 141, 142 a 143 vo vlastníctve obce za účelom 

vytvorenia bezpečného prechodu obyvateľov obce 

 

Ing. Ján Kamenský 

- upozornil na to, že rohová lampa pri garážach na sídlisku nesvieti 

- navrhol pre zabezpečenie úspory elektrickej energie vypínať lampy na sídlisku (na sídlisku 

sú v nočných hodinách lampy – každá druhá vypínané) 

- majitelia psov neupratujú exkrementy po venčení svojich psov, je na to potrebné upozorniť 

formou hlásenia v obecnom rozhlase a navrhol vytvorenie vymedzeného priestranstva pre 

venčenie psov 

  

K bodu č. 12  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 13 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.20 h. 

 

Zapísala: Júlia Illéšová  

             Ing. Anna Papajová 

                           starostka 

Overovatelia: 

Ľubica Uličná 

Ing. Ľubomír Belobrad 



Schválené  rozpočtové  opatrenie  č. 2/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 27.02.2023 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zásadami 

o hospodárení s finančnými prostriedkami obce  

 

uskutočňujeme  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

- povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  v súlade          

s § 14 ods.2 písm.  b), c), d) nasledovne:       

 
Bežné príjmy: 

41-110 Dane z príjmov a kapitálového majetku +4 300 € 

41-220 Administratívne poplatky a iné popl. a platby  + 2 500 € 

41-290 Iné nedaňové príjmy +4 200 € 

C e l k o m  +11 000 € 

 

Finančné príjmy: 

46-450 Z ostatných finančných operácií +36 000 € 

C e l k o m  +36 000 € 

 

Bežné výdavky: 

41-01110-630 Tovary a služby +2 500 € 

41-04510-630 Tovary a služby +6 000 € 

41-08200-630 Tovary a služby +2 500 € 

C e l k o m  +11 000 € 

 

Finančné výdavky: 

46-01110-810 Úvery, pôžičky, návrat.fin.výpomoci +36 000 € 

C e l k o m  +36 000 € 

 

 

 

Ing.  Anna Papajová 

                                                                                            starostka  

 

 

 
Uvedeným rozpočtovým opatrením dôjde k zvýšeniu celkových príjmov o 47 000 € 

a zvýšeniu celkových výdavkov o 47 000 €. 

 
V Liptovskom Petre dňa 27.02.2023 

 

 


