
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

konaného dňa  30. 05. 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,  

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. Vykonanie pravidelných preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle Zákona  

č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 

5. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Národná 

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

6. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – rodinný 

dom súpisné číslo 154 

7. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – rodinný 

dom súpisné číslo 161s prísl. 

8. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – rodinný 

dom súpisné číslo 44, 45 s prísl. 

9. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – pozemky 

zapísané na LV č. 274 – KNC 609 ... a na LV č. 431 – KNC 611 ... a KNE 106/3 

a 106/9 

10. Schválenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce – pozemok parcela č. KNC 

3378/20 

      11   Rôzne 

      12.  Interpelácie 
      13. Návrh na uznesenie 

      14.  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. Martin Drugaj, Stanislav Žiška 

Návrhová komisia: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ján Kamenský 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený 

zákonným spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 14/2022 

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: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula, Ing. Ján Kamenský 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Martin Drugaj, 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. Vykonanie pravidelných preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle Zákona  

č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 

5. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Národná 

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

6. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – rodinný 

dom súpisné číslo 154 

7. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – rodinný 

dom súpisné číslo 161s prísl. 

8. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – rodinný 

dom súpisné číslo 44, 45 s prísl. 

9. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou – pozemky 

zapísané na LV č. 274 – KNC 609 ... a na LV č. 431 – KNC 611 ... a KNE 106/3 

a 106/9 

10. Schválenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce – pozemok parcela č. KNC 

3378/20 

      11   Rôzne 

      12.   Interpelácie 

      13. Návrh na uznesenie 

      14.  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. 

Na základe návrhu od poslanca Ing. Jána Kamenského na zabezpečenie výmeny kompresora 

pre chladiace zariadenie v dome smútku bolo zistené, že kompresor je v dobrom stave, len 

je potrebné zabezpečiť stavebné úpravy v chladiacom boxe. Obec v bude tejto veci konať. 

 

Uznesenie č. 15/2022 

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:     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 Vykonanie pravidelných preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle 

Zákona č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 

 

V zmysle zákona č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v platnom znení je potrebné 

vykonať v rodinných domoch obce preventívne požiarne kontroly, nakoľko sa tieto 

v posledných dvoch rokoch  nevykonávali z dôvodu pandémie Covid 19 

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

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 

vykonanie pravidelných preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle Zákona č. 

314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 

 

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  Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – 

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

 

Pri inventarizácii pozemkov patriacich obci bolo zistené, že Národná diaľničná 

spoločnosť a.s., Bratislava na základe geometrického plánu vyhotoveného  firmou MCgeo, 

s.r.o. číslo 2/2014 zapísaného na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš znížila 

výmeru na parcele  č. KNE 2004/1 vo vlastníctve obce Liptovský Peter z pôvodnej výmery  4140 m
2  

na 3866 m
2
, čo znamenalo rozdiel 274 m

2
. Preto sme požiadali spoločnosť o vyjadrenie. Spoločnosť 

nás informovala, že k rozdielu vo výmere došlo zameraním  hlavnej trasy diaľničnej stavby D1 

Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. NDS s nami vstúpila do jednania a požiadala nás o odpredaj 

spornej časti pozemku vo výmer 274 m2. 

 

Uznesenie č. 17/2022 
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  

zverejnenie zámeru previesť majetok 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 prevodu  (predaja) je   pozemok vo výlučnom vlastníctve obce  ležiaci 

v extraviláne obce parcela KNC č. 3416/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

zapísaná 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 má nadobudnúť 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.  

 

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. 6 Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou 

– rodinný dom súpisné číslo 154 

 

Z dôvodu prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce, konkrétne domu č. 154 

s pozemkom KNC parc.č. 302 v k.ú. Liptovský Peter tak ako sú uvedené nižšie, poslanci OZ 

navrhli, aby uvedené nehnuteľnosti boli ponúknuté na odpredaj formou obchodnej verejnej 

súťaže 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

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) Zámer predať majetok obce Liptovský Peter a to     (najnižšia cena 14 900,- €) 

 

Rodinný dom s. č. 154, postavený na CKN parc. č. 302 s prísl. V obci Liptovský 

Peter  spolu s pozemkom „C“ KN parc. č. 302, výmera 154 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie  tak, ako sú spomínané nehnuteľnosti vedené Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na LV č. 98 pre obec a kat. úz. 

Liptovský Peter ako: 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 302, výmera 154 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

 

Stavby 

S. č. 154 na KN parc. č. 302,  rodinný dom 

                                                                       spoluvlastnícky podiel 1/1-ina 

Tieto nehnuteľnosti sú bližšie popísané v znaleckom posudku vyhotovenom znalcom Ing. 

Petrom Krivošom, kpt. Nálepku č. 516, 033 01 Liptovský Hrádok zapísanom v denníku pod č. 

28/2022. 

 

b)  Spôsob predaja majetku obce, Liptovský Peter obchodnou verejnou súťažou 

c) Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a základné ustanovenia kúpnej zmluvy 

d) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutoční obecné zastupiteľstvo na  zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v septembri 2022 

 
Ukladá obecnému úradu 

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž a zverejniť podmienky verejnej obchodnej súťaže 

 

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. 7 Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou 

– rodinný dom súpisné číslo 161 s prísl. 

 
Z dôvodu prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce, konkrétne domu č. 161 s prísl. 

v k.ú. Liptovský Peter tak ako sú uvedené nižšie, poslanci OZ navrhli, aby uvedené 

nehnuteľnosti boli ponúknuté na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie č. 19/2022 

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) Zámer predať majetok obce Liptovský Peter a to       (najnižšia cena 17 300,- €) 

 

Rodinný dom s. č. 161, postavený na CKN parc. č. 318 a humno postavené na 

CKN parc. č. 313 v obci Liptovský Peter  spolu s pozemkami „C“ KN parc. č. 318, 

výmera 115 m2, zastavaná plocha a nádvorie a  „C“ KN parc. č. 313, výmera 34 

m2, zastavaná plocha a nádvorie tak, ako sú spomínané nehnuteľnosti vedené 

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na LV č. 6 pre obec 

a kat. úz. Liptovský Peter ako: 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 318, výmera 115 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

KN parc. č. 313, výmera   38 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

 

Stavby 

S. č. 161 na KN parc. č. 318,  rodinný dom 

               na KN parc. č. 313, humno 

                                                                       spoluvlastnícky podiel 1/1-ina 

Tieto nehnuteľnosti sú bližšie popísané v znaleckom posudku vyhotovenom znalcom Ing. 

Petrom Krivošom, kpt. Nálepku č. 516, 033 01 Liptovský Hrádok zapísanom v denníku pod č. 

27/2022. 

 
b)  Spôsob predaja majetku obce Liptovský Peter obchodnou verejnou súťažou 

c) Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a základné ustanovenia kúpnej 

zmluvy 

d) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutoční obecné zastupiteľstvo na  

zasadnutí obecného zastupiteľstva v septembri 2022 

 

Ukladá obecnému úradu 

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž a zverejniť podmienky verejnej obchodnej súťaže 

 

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. 8 Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou 

– rodinný dom súpisné číslo 44, 46 s prísl. 

 
Z dôvodu prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce, konkrétne domu č. 44 s prísl. 

a domu č. 46 s prísl. v k.ú. Liptovský Peter tak ako sú uvedené nižšie, poslanci OZ navrhli, 

aby uvedené nehnuteľnosti boli opätovne ponúknuté na odpredaj formou obchodnej verejnej 

súťaže 

 

 

Uznesenie č. 20/2022 

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) Zámer predať majetok obce Liptovský Peter a to   (najnižšia cena 40 800,- €) 

1/ Rodinný domu s.č. 44, postavený na CKN parcele č. 636 s prísl. hospodárskou 

budovou postavenou na CKN parc. č. 639 v obci Liptovský Peter spolu s pozemkami 

„C“KN parc. č. 636, výmera 99 m
2
, zastavana plocha a nádvorie a „C“KN parc. č. 639, 

výmera 38 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie tak, ako sú spomínané nehnuteľnosti vedené 

Okresným úradom  Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na LV č. 1593 pre obec 

a kat. úz. Liptovský Peter ako: 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 636, výmera 99 m
2 

, zastavaná plocha a nádvorie 

KN parc. č. 639, výmera 38 m
2 

, zastavaná plocha a nádvorie 

 

Stavby 

S. č. 44 na KN parc. č. 636, rodinný dom 

        na KN parc. č. 639, hospodárska budova 

      spoluvlastnícky podiel 1/1-ina 

2/ Rodinný dom s.č. 46, postavený na CKN parc. č. 660 s prísl. hospodárskou budovou 

postavenou na CKN parc. č. 657 v obci Liptovský Peter, spolu s pozemkami „C“ KN parc. 

č. 657, výmera 125 m
2 

, na ktorom sa nachádza stavba hospodárskej budovy, „C“ KN 

parc. č. 659, výmera 120 m
2 

, ktorý predstavuje záhradu, „C“ KN parc č. 660, výmera 129 

m
2 

, na ktorom je stavba rod. domu s.č. 46, „C“ KN parc. č. 653, výmera 225 m
2 

, ktorý 

predstavuje záhradu. Ďalej je predmetom verejnej obchodnej súťaže aj predaj 

spoluvlastníckeho podielu v rozsahu o veľkosti 1/6-ina vo vzťahu k celku z pozemku 

prestavujúceho spoločný dvor, vedeného ako CKN parc. č. 645, výmera 361, zastavená 

plocha a nádvorie. 

Uvedené nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym 

odborom  pre  spomínanú  obec  a katastrálne  územie  Liptovský Peter na liste vlastníctva  

č. 431 ako: 

  Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 657, výmera 125 m
2
 , zastavaná plocha a nádvorie 

KN parc. č. 659, výmera 120 m
2 

, záhrada 

KN parc. č. 660, výmera 129 m
2
 , zastavaná plocha a nádvorie 

 

  Stavby 

S.č. 46 na KN parc. č. 660, rodinný dom 



      spoluvlastnícky podiel 1/1-ina 

ďalej na liste vlastníctva č. 1593, ako: 

  Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 653, výmera 225 m
2
 , záhrada 

      spoluvlastnícky podiel 1/1-ina 

 

ďalej na liste vlastníctva č. 295, ako: 

KN parc. č. 645, výmera 361 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie 

      spoluvlastnícky podiel 1/6-ina. 

b) Spôsob predaja majetku obce Liptovský Peter obchodnou verejnou súťažou. 

c)  Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a základné ustanovenia kúpnej zmluvy. 

d)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutoční obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v septembri 2022. 

 

Ukladá obecnému úradu 

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž a zverejniť podmienky verejnej obchodnej súťaže 

 

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. 9 Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou 

– pozemky zapísané na LV č. 274 – KNC 609 ... a na LV č. 431 – KNC 611 ... a KNE 

106/3 a 106/9 

 

Z dôvodu prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce, konkrétne pozemkov zapísaných 

na LV č. 274 – KNC 609, 610, 612, 613, 615, 616, 617, 618 a na LV č. 431 – KNC 611, 614, 

625, 627, 629, 631, KNE 106/3, 106/9 v k.ú. Liptovský Peter tak ako sú uvedené nižšie,  

poslanci OZ navrhli, aby uvedené nehnuteľnosti boli opätovne ponúknuté na odpredaj formou 

obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie č. 21/2022 

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) Zámer predať majetok obce Liptovský Peter a to pozemky v obci Liptovský 

Peter vedené ako  (najnižšia cena 24 500,- €)   

„C“ KN parc. č. 609, výmera   67 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 610, výmera   54 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 612, výmera   72 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 613, výmera   68 m2, záhrada 

„C“ KN parc. č. 615, výmera   32 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 616, výmera   31 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 617, výmera  160 m2, záhrada 



„C“ KN parc. č. 618, výmera  154 m2, záhrada, 

                  tak ako sú spomínané nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Liptovský  

                  Mikuláš, katastrálnom odbore na LV č. 274 pre obec a kat. úz. Liptovský Peter, 

 

                  ďalej pozemky v obci Liptovský Peter vedené ako 

„C“ KN parc. č. 611, výmera  142 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 614, výmera  221 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 625, výmera    18 m2, záhrada 

„C“ KN parc. č. 627, výmera    50 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 629, výmera    40 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„C“ KN parc. č. 631, výmera    88 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

 

„E“ KN parc. č. 106/3, výmera 297 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

„E“ KN parc. č. 106/9, výmera 148 m2, záhrada,  

 

                  tak ako sú spomínané nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Liptovský  

                  Mikuláš, katastrálnom odbore na LV č. 431 pre obec a kat. úz. Liptovský Peter. 

 

b) Spôsob predaja majetku obce Liptovský Peter obchodnou verejnou súťažou 

c) Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a základné ustanovenia kúpnej 

zmluvy 

d) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutoční obecné zastupiteľstvo na  

zasadnutí obecného zastupiteľstva v septembri 2022 

 

Ukladá obecnému úradu 

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž a zverejniť podmienky verejnej obchodnej súťaže 

 

 

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

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,   Adriana Muráňová,  

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  1 poslanec (Miroslav Krčula) 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 10 Schválenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce – časť pozemku 

parcela č. KNC 3378/20 

 
Poslanci sa zaoberali možnosťou prenajať nehnuteľný majetok obce – pozemok časť parcely 

č. KNC 3378/20 na rekreačné účely a schválili zámer na prenájom tak ako je uvedené nižšie  

  

Uznesenie č. 22/2022 

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 
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Liptovský Peter podľa § 9a, ods. 9 zákona 

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



predmet nájmu: časť pozemku na parcele KNC č. 3378/20, druh pozemku trvalý trávnatý 

porast o výmere 38 m
2
, katastrálne územie Liptovský Peter. Predmetný pozemok je zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1711, katastrálneho územia Liptovský Peter, obec Liptovský 

Peter, okres Liptovský Mikuláš, ktorý eviduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 

odbor.  

Doba nájmu:   5 rokov 

Pozemok sa nachádza na konci radových garáží v severnej časti obce, za poslednou 

radovou garážou č. 511, leží na okraji zastavaného územia obce Liptovský Peter. 

Cena nájmu: minimálna cena sa stanovuje na 3,- €/m
2
/rok.   

Časť pozemku, ktorý sa bude prenajímať  sa nachádza v tesnej blízkosti poslednej radovej 

garáže, medzi garážou a hranicou intravilánu obce, na periférii obce z jej severnej strany. 

Pozemok bude využívaný, ako oddychový priestor.  

Prípadný budúci nájomca bude pozemok udržiavať, bude sa o neho starať a udržiavať na 

pozemku poriadok.  

 

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

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

Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 11 Rôzne 

 

- starostka informovala o spoločenských akciách, ktoré sa budú organizovať v blízkom 

období v obci: 4. júna 2022 o 17.00 hod. sa uskutoční stavanie mája 

18. 6. 2022 bude športový deň pri príležitosti medzinárodného dňa 

detí 

    

K bodu č. 12 Interpelácie 

 

Ing. Ján Kamenský  

- upozornil na potrebu údržby krytov na detských pieskoviskách 

 

Ing. Matej Čukan 

- navrhol poveriť starostku k jednaniu s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou za účelom 

odkúpenia pozemkov vo vlastníctve spoločnosti pre zriadenie zberného dvora obce 

- navrhol zvolanie jednania spolu s pracovníkmi SBH na tému prevádzkovanie plynovej 

kotolne, prípadne možnosť odpojenia jednotlivých bytových domov od dodávky tepla 

a teplej úžitkovej a zriadenie domových kotolní 

 

K bodu č. 13  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 14 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 

Stanislav Žiška 

 

 

 

 

 

 
 


