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1. Základná  charakteristika obce, história a poslanie  
 

   Obec Liptovský Peter je samostatný, územný samosprávny celok Slovenskej republiky, združuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku v rozsahu 

jej zverených pôsobností, ale aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Základnou úlohou obce 

pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

                                                                                    

Identifikačné údaje : 
Názov:    Obec Liptovský Peter 

Adresa:  Obecný úrad Liptovský Peter 

    č.100 

 033 01 Liptovský Peter 

Štatutárny orgán:  Bc. Anna Papajová, starostka 

Právny titul vzniku: zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov 

Právna forma:  obec 

IČO:  00620581 

DIČ:  2020576503 

e-mail:  liptovsky.peter@mag-net.sk 

web:  www.liptovskypeter.sk 

telefón a fax:  044/5222484 
 

 

Geografické údaje : 
Územie obce patrí podľa geomorfologického členenia do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy 

Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko-tatranskej 

oblasti, celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská kotlina a časti Liptovské nivy. 

Geografická poloha obce:  Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, región Liptov 

Susedné mestá a obce: Liptovský Hrádok, Podtureň, Jamník, Vavrišovo 

Celková rozloha obce :    612,2839 ha  

Nadmorská výška :    681  m.n.m. (v chotári 650-720 m.n.m.)      

                       

Demografické údaje: 
Národnostná štruktúra: prevažujúca národnosť slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania (na základe posledného sčítania obyvateľov, 

domov a bytov): Evanjelická cirkev a.v. 32 %, Rímskokatolícka cirkev 30%, Iné alebo                    

bez vyznania 38%. 
 

Počet obyvateľov obce Liptovský Peter  k 31.12.2013:   

Kategória Muži Ženy Spolu 

Vek od 0 – 3 rokov 25 23 48 

Vek od 4 – 6 rokov 10 18 28 

Vek od 7 – 14 rokov 51 39 90 

Vek od 15 – 17 rokov 23 19 42 

Vek od 18 – 60 rokov 476 483 959 

Vek nad 60 rokov 82 119 201 

Spolu  667 701 1368 

 

mailto:liptovsky.peter@mag-net.sk
http://www.liptovskypeter.sk/
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Graf č.1: Veková štruktúra obyvateľstva obce Liptovský Peter k 31.12.2013 

 
Vývoj počtu obyvateľov: 

 

31.12.2013 1 368  obyvateľov 

31.12.2012 1 377  obyvateľov 

31.12.2011 1 377  obyvateľov 

31.12.2010 1 374  obyvateľov 

31.12.2009 1 404  obyvateľov 

 

 

Graf č.2: Vývoj počtu obyvateľov obce Liptovský Peter 

 
Symboly obce:  

     

                               
 
     •Obecný erb                                          • Obecná vlajka             
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História obce:  
Po revolučných zmenách roku 1989 sa prímestská časť Liptovský Peter odčlenila od mesta Liptovský 

Hrádok a od 01. 01. 1993 funguje ako samostatná obec. 

Obec sa v písomných prameňoch spomína od roku 1286 keď kráľ Ladislav IV. povýšil Mikuláša 

a Andreja, synov Serafína do šľachtického stavu a súčasne im potvrdil vlastníctvo ich majetkov, 

medzi nimi aj majetok dediny Sv. Peter. Obec teda patrila synom Serefelovým, potomkom komesa 

Bohumíra a predkom rodiny Szentiványiovcov, ktorým patrila do roku 1848.  

Pôvodný názov dediny Liptovský Peter bol nepochybne odvodený od duchovného patróna 

tamojšieho kostola zasväteného sv. Petrovi. 

Hoci latinské písomnosti od 13. stor. uvádzajú Lipt. Peter pravidelne pod maďarským názvom 

Zentpeter, zriedkavejšie v latinskom 

názve Sanctus Petrus, od 12. príp. 13. 

stor. miestne a okolité obyvateľstvo 

používalo slovenský názov Svätý Peter. 

Na základe trhu sa obec ekonomicky 

vyvíjala ako zemepánske mestečko, 

neskôr klesla na úroveň poddanskej 

dediny. Po spustošení vojskom 

poľského kráľa Kazimíra obec roku 

1472 zanikla. K obnoveniu došlo 

začiatkom 16. stor.  

Roku 1600 tu stálo 30 obývaných 

sedliackych a želiarskych domov, 

mlyn, majerské budovy a kostol. 

V dňoch okolo 12. augusta 1756 

vznikol z blesku požiar a zhorela časť 

obce. 

V roku 1784 mala 52 domov a 416 obyvateľov, v roku 1828 mala 62 domov a 520 obyvateľov.  
Veľmi významným bolo v obci murárstvo. Murári z obce pracovali na stavbách v Budapešti. Dodnes 

sú kvôli tomu v obci časti "Búda" a "Pešť". Obec bola prvou murovanou na Liptove. 

Prvé voľby do obecnej samosprávy sa konali v januári roku 1993, následne bol zriadený Obecný 

úrad, ktorý dodnes sídli v budove Kultúrneho domu. Neskôr vznikla i príspevková organizácia obce - 

Stredisko bytového hospodárstva (dnes SBH s.r.o.), ktorá spočiatku spravovala obecné byty. Dnes sa 

stará o správu bytového fondu, ktorý je prevažne vo vlastníctve súkromných osôb. 

 

 

 

Pamätihodnosti obce: 
Škola  

Tabuľa pamätná (na budove školy) 

Kostol (ev. a v.) postavený v roku 1939-1940 

Zvonica z roku 1850 
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Významné osobnosti obce: 
prof. Ing. Štefan Bella - hydrotechnik, akademik ČSAV, spoluautor komplexného 

vodohospodárskeho plánu Slovenska (* 02.05.1880 Liptovský Peter,† 28.12.1952 Bratislava) 

Mária Bellová - prvá slovenská lekárka (*10.11.1885 Liptovský Peter,† 20.11.1973 Príbovce) 

Ferdinand Čatloš - generál, minister národnej obrany SR (1939-44)  

(* 17.10.1895 Liptovský Peter, † 16.10.1972 Martin) 

MUDr. Prof. Irena Jakubcová-Dérerová - priekopníčka detskej kardiológie, lekárka, univerzitná 

profesorka (* 30.12.1910 Liptovský Peter,† 1995) 

JUDr. Martin Martinček - umelecký fotograf  

(* 13.01.1913 Liptovský Peter,† 2.5.2004 Liptovský Mikuláš) 

PhDr. Pavol Vongrej CSc.- literárny historik, editor a archivár, esejista, básnik 

(* 27.06.1935 Liptovský Peter, † 15.11.2001 Bratislava) 

Vladimír Kostovič - slovenský herec (* 14.04.1926 Liptovský Peter,† 02.07.1997) 

 

Výchova a vzdelávanie: 
Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje  Materská škola Liptovský Peter, Liptovský Peter č.1, 

033 01 -  bez právnej subjektivity.  

 

 

Zdravotníctvo: 
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce 

poskytuje prevažne: 

- Poliklinika v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši 

- Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši 

 

Sociálne zabezpečenie: 
Opatrovateľskú službu poskytuje obec Liptovský Peter v zmysle § 41 zákona NR SR č.448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ fyzickej osobe, ktorá má 

trvalý pobyt na území obce Liptovský Peter a na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Sociálna služba je výkon práce, ktorou je opatrovateľská služba a ktorá sa poskytuje do vydania 

rozhodnutia o zániku odkázanosti na opatrovateľskú službu. V roku 2013 bola poskytovaná formou 

terénnej sociálnej služby v byte – prirodzenom sociálnom prostredí prijímateľov sociálnej služby. 

Obec Liptovský Peter zamestnáva 1 opatrovateľku. Obec nemá zariadenie na poskytovanie 

sociálnych služieb. 

 

Kultúra: 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pri 

obecnom zastupiteľstve, materskou školou a Jednotou dôchodcov.  

 

   
 

 

Organizujeme rôzne kultúrne a spoločenské akcie: ples, predstavenia divadelných súborov, Deň  

matiek, posedenie s jubilujúcimi občanmi obce, uvítanie novonarodených detí do života. Na ihrisku 
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pri Belej sa pravidelne každý rok uskutočňuje deň detí s rôznymi súťažami. Tradíciou sa stalo aj 

Mikulášske rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s rozdávaním drobných sladkostí deťom. 

V roku 2013 sa prvýkrát popri tejto akcii varila kapustnica a punč, čo sa stretlo s dobrou odozvou 

u občanov obce. 

Obec vydáva nepravidelný občasník Spravodaj obce,  v ktorom sú občania informovaní o dianí 

v obci.  

V obci taktiež funguje obecná knižnica, ktorá je otvorená každý utorok od 15.30 do 17.30 v zimnom 

období a od 16.30 do 18.30 v letnom období. Jej knižný fond sa neustále dopĺňa. 

 

Šport: 
Obec reprezentuje v okresnej súťaži stolnotenisový oddiel.  

 

Hospodárstvo: 
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

COOP Jednota – potraviny 

STUPKA ZDRUŽENIE Ing. Stanislav Stupka, Tibor Stupka – potraviny 

EJA – Elena Droppová – novinový stánok 

RELAX Libka - masážny a relaxačný salón 

 

Organizačná štruktúra obce:  
 

Starostka obce:  Bc. Anna Papajová 

 

Zástupca starostky obce :  Miroslav Krčula 

 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Pavel Slabej 

 

Obecné zastupiteľstvo:   Ing. Matej Čukan 

Ľubomír Gajdoš 

Ing. Milan Kelčík 

Miroslav Krčula 

Milan Majer 

Jozef Masarovič 

Ing. Ľubomír Orieška 

Peter Šeďo 

Ľubica Uličná  

 

Komisie:     Komisia finančná 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného 

prostredia 

 Komisia sociálna 

 Komisia ochrany verejného poriadku 

 Komisia kultúry, športu a vzdelávania 
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Obecný úrad: 

 
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a  administratívne veci OZ 

a starostky, ako aj ostatných orgánov zriadených OZ. Zabezpečuje 

písomnú agendu orgánov obce a orgánov zriadených OZ a je podateľňou 

a výpravňou písomností obce. Zabezpečuje odborné podklady a iné 

písomnosti na rokovanie OZ a komisií. Vypracováva písomné 

vyhotovenie rozhodnutí obce. Vykonáva nariadenia a uznesenia OZ 

a rozhodnutia obce. Prácu obecného úradu riadi starostka. Organizáciu 

obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje 

organizačný poriadok obecného úradu. 

 

 

Zamestnanci obce Liptovský Peter k 31.12.2013: 

 Júlia Illéšová – samostatný odborný referent  

 Ing. Dagmar Schlégerová – samostatný odborný referent  

 Oľga Uličná – upratovačka, vedenie obecnej knižnice 

 Mária Scholtzová – opatrovateľka 

 Tatiana Salvová – riaditeľka materskej školy  

 Júlia Šintajová – učiteľka materskej školy 

 Eva Piovarčiová – učiteľka materskej školy  

 Tatiana Klimantová – školníčka a upratovačka v materskej škole 

 Eva Schlégerová – vedúca školskej jedálne  

 Mária Slabejová – kuchárka školskej jedálne 

 Ing. Pavel Slabej – hlavný kontrolór 

 

Konsolidovaný celok: 
 

Obchodná spoločnosť založená obcou: 

Názov:  SBH, s.r.o. 

Sídlo:  Liptovský Peter č.100 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zaregistrovaná: Obchodným registrom Okresného súdu v Žiline 

 oddiel: Sro, vložka číslo:  49735/L 

Dátum vzniku: 01.07.2008 

IČO: 43858520 

DIČ: 2022632425 

Štatutárny orgán: Peter Illéš, konateľ 

Základné imanie spoločnosti: 6638,78 € 

Podiel obce na ZI: 100 % 

Predmet činnosti:  správa bytového a nebytového fondu 

 poradenská a konzultačná činnosť v oblasti údržby, opráv a 

prevádzkovania energetických zariadení na výrobu, rozvod a dodávku 

tepla 

 obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového 

fondu 

 sprostredkovateľská činnosť 

 sprostredkovanie údržby bytového fondu 

 výroba tepla, rozvod tepla 

 

Vzhľadom na majetkovú účasť Obce Liptovský Peter je vo vzťahu k obchodnej spoločnosti použitá 

metóda úplnej konsolidácie. 
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Obec Liptovský Peter vlastní podiel aj v ďalšej obchodnej organizácii: 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., kde podiel na základnom imaní je vo výške 1,8205 % a 

podiel na hlasovacích právach je vo výške 1,85 %. 

Podiel v tejto obchodnej organizácii nespĺňa podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku. 

 

Konsolidácia účtovnej závierky sa skladá zo 4 krokov 
 

1. Konsolidácia kapitálu (nevzťahuje sa na RO, PO) 

V tomto kroku sa vylučuje tá časť podielu materskej spoločnosti (dlhodobý finančný majetok - 

aktíva) v dcérskej účtovnej jednotke, ktorá pripadá na majetok a záväzky v konsolidovanej účtovnej 

jednotke. 

2. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov 

V tomto kroku sa vylučujú záväzky, pohľadávky a transfery materskej spoločnosti voči DÚJ, ktoré sú 

vo vzťahu k pohľadávkam, záväzkom a transferom konsolidovanej ÚJ voči materskej ÚJ – podľa 

konečných stavov v súvahe. Tieto údaje sú eliminované v plnej výške, pričom vznikajú rozdiely: 

a) Pravé (vytvorené napr. rezervami, opravnými položkami vo vzájomných vzťahoch).  

Pravé rozdiely ovplyvňujú výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (nižšie pohľadávky 

ako záväzky ovplyvňujú zvýšenie výsledku hospodárenia, vyššie pohľadávky ako záväzky 

ovplyvňujú zníženie výsledku hospodárenia. 

b) Nepravé (vytvorené napr. chybným zaúčtovaním, časovým posunom v zaúčtovaní a pod.). 

Nepravé rozdiely budú vysporiadané v procese odsúhlasovania zostatkov záväzkov a pohľadávok, 

resp. v rámci konsolidačných operácií mesta a konsolidovaných ÚJ. 

3. Konsolidácia medzivýsledku 

Konsolidácia medzivýsledku vzniká medzi 2 účtovnými jednotkami pri predaji majetku medzi nimi 

dvomi, pričom ocenenie majetku kupujúceho je vyššie, než bolo ocenenie majetku, ak by k tejto 

transakcii nedošlo. 

4. Konsolidácia nákladov a výnosov 

Konsolidácia nákladov a výnosov eliminuje z výkazov ziskov a strát vzájomné transakcie v 

konsolidačnom celku identifikované účtovnou jednotkou (identifikátorom je IČO organizácie). 

 
2. Rozpočet obce za rok 2013 a jeho plnenie 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.  Bežný   rozpočet   

bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce Liptovský Peter na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 

uznesením č.25/2012. 

Rozpočet bol zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 
Por. 

číslo 

RO 

Schválil /starostka, OZ/ Dátum 

zmeny 

RO v súlade s § 14 

písm. a) / b) / c) 

Zmena 

v príjmoch 

v € 

Zmena vo 

výdavkoch 

v € 

1 Starostka 23.1.2013 b) +23 +23 

2 Starostka 28.1.2013 b) +20 +20 

3 Starostka 25.2.2013 b) +16 +16 

4 Starostka 28.2.2013 a) 0 0 

5 Starostka 21.3.2013 b) +20 +20 

6 Starostka 22.4.2013 b) +32 +32 

7 Starostka 21.5.2013 b) +11 +11 

8 OZ uznesenie č. 7/2013 24.6.2013 b) +64442 +64442 

9 Starostka 26.6.2013 b) +5697 +5697 

10 OZ uznesenie č. 11/2013 4.9.2013 b) +67700 +67700 
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  23.10.2013 prijatý transfer +600 +600 

  25.11.2013 prijatý transfer +344 +344 

11 Starostka 9.9.2013 a) 0 0 

12 Starostka 2.12.2013 a) 0 0 

13 Starostka 30.12.2013 b) +550 +550 

Celková zmena   +139 455 +139 455 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 351000 490455 

z toho :   

Bežné príjmy 316350 361023 

Kapitálové príjmy 34000 91782 

Finančné príjmy 650 37650 

Výdavky celkom 351000 490455 

z toho :   

Bežné výdavky 269283 290856 

Kapitálové výdavky 51717 169599 

Finančné výdavky 30000 30000 

Rozpočet obce 0 0 

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 
 

Bežné príjmy obce  

 

Príjmy celkom v €  

Schválený rozpočet 316350 

Rozpočet po zmenách  361023 

Skutočnosť k 31.12.2013 355619,78 

% plnenia k rozpočtu po zmenách  98,50 

 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce  

Hlavná 

kategória, 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2013 

 

Skutočnosť 

2013 

 

 

% 

 Príjmy celkom 361023 355619,78 98,50 

100 Daňové príjmy 279090 277182,86 99,32 

200 Nedaňové príjmy 72200 69251,83 95,92 

300 Granty a transfery 9733 9185,09 94,37 

        
Kapitálové príjmy obce  

 

Príjmy celkom v € 

Schválený rozpočet 34000 

Rozpočet po zmenách 91782 

Skutočnosť k 31.12.2013 41908,97 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 45,66 
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Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2013 

 

Skutočnosť 

2013 

 

% 

 Príjmy celkom 91782 41908,97 45,66 

230 Kapitálové príjmy 34000 34000 100 

320 Kapitálové granty a transfery 57782 7908,97 13,69 

 

Príjmové finančné operácie obce  

 

Príjmy celkom v €  

Schválený rozpočet 650 

Rozpočet po zmenách 37650 

Skutočnosť k 31.12.2013 37650 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100 

 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 

Hlavná  

kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2013 

v € 

Skutočnosť 

2013 

v € 

 

% 

 Príjmy celkom 37650 37650 100 

400 Príjmy z transakcií s FA a FP 37650 37650 100 

 

 

 

Graf č.3: Štruktúra skutočných príjmov obce Liptovský Peter k 31.12.2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

355619,78 

41908,97 

37650,00 

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie



12 

 

Rozbor plnenia výdavkov  za rok 2013 
 

Bežné výdavky obce 
 

Výdavky celkom  v €  

Schválený rozpočet 269283 

Rozpočet po zmenách 290856 

Skutočnosť k 31.12.2013 248709,49 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 85,51 

 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet v € Skutočnosť v € % plnenia 

Výdavky verejnej správy         01116 87 057 81 297,51 93,38 

Finančná oblasť                       01120 5 065 4 252,71 83,96 

Voľby                                      01600 600 600 100 

Transakcie verejného dlhu      01700 11 000 9 778,35 88,89 

Ochrana pred požiarmi            03200 2 679 1 563,42 58,36 

Veterinárna oblasť                   04213 200 0 0 

Cestná doprava                        04510 9 001 6 527,32 72,52 

Cestovný ruch, propagácia      04730 500 456 91,20 

Nakladanie s odpadmi             05100 30 000 26 295,44 87,65 

Rozvoj obcí                              06200 13 580 12 274,65 90,39 

Verejné osvetlenie                   06400 11 300 8 433,96 74,64 

Bývanie                                   06600 15 180 6 125,58 40,35 

Rekreačné a športové služby  08100 600 224 37,33 

Knižnice                                  08205 700  459,56 65,65 

Ost. kultúrne služby /KD/       08209 16 000 9 856,58 61,60 

Vysielacie a vydavat.služby    08300 1 250 1 178,80 94,30 

Náboženské a iné spoloč.sl.     08400 11 800 11 207,39 94,98 

Predškolská výchova               09111 54 957 50 805,34 92,45 

Vzdelávanie                             09500 340 339 99,71 

Školské stravovanie                 09601 14 062 13 305,66 94,62 

Ďalšie soc.služby-staroba        10202 4 850 3 593,62 74,10 

Hmotná núdza                         10700 135 134,6 99,70 

Spolu 290 856 248 709,49 85,51 
 

Kapitálové výdavky obce 
 

Výdavky celkom v €  

Schválený rozpočet 51717 

Rozpočet po zmenách 169599 

Skutočnosť k 31.12.2013 99856,77 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 58,88 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce 

Funkčná klasifikácia rozpočet v € skutočnosť v € % plnenia 

Cestná doprava                         04 510 152999 95256,77 62,26 

Rozvoj obcí                               06 200 14300 2700 18,88 

Predškolská výchova                 09 111  2700 1900 70,37 

Spolu 169599 99856,77 58,88 
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Výdavkové finančné operácie obce  

 

Výdavky celkom v €  

Schválený rozpočet 30000 

Rozpočet po zmenách 30000 

Skutočnosť k 31.12.2013 29640,69 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 98,80 

 

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Transakcie verejného dlhu        01700 30000 29640,69 98,80 

 

 

Graf č.4: Štruktúra skutočných výdavkov obce Liptovský Peter k 31.12.2013 

 

 
Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016 
 

Príjmy  

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plán na rok 

2014 

Plán na rok 

2015 

Plán na rok 

2016 

Príjmy celkom 435178,75 675760 358013 358013 

z toho :     

Bežné príjmy 355619,78 358113 358013 358013 

Kapitálové príjmy 41908,97 317647 0 0 

Finančné príjmy 37650 0 0 0 

 

Výdavky  
 

 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plán na  rok 

2014 

Plán na  rok 

2015 

Plán na  rok 

2016 

Výdavky celkom 378206,95 675760 358013 358013 

z toho :     

Bežné výdavky 248709,49 304003 292013 294013 

Kapitálové výdavky 99856,77 340757 34000 31000 

Finančné výdavky 29640,69 31000 32000 33000 

248709,49 

99856,77 

29640,69 

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné operácie
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3. Hospodárenie  obce  a rozdelenie výsledku hospodárenia  za rok 2013 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2013 

 
 
Bežné  príjmy spolu 355 619,78 

Bežné výdavky spolu 248 709,49 

Bežný rozpočet 106 910,29 

Kapitálové  príjmy spolu 41 908,97 

Kapitálové  výdavky spolu 99 856,77 

Kapitálový rozpočet  -57 947,80 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 48 962,49 

Vylúčenie z prebytku  3 732,94 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 45 229,55 

Príjmy z finančných operácií 37 650,00 

Výdavky z finančných operácií 29 640,69 

Rozdiel finančných operácií 8 009,31 

PRÍJMY SPOLU   435 178,75 

VÝDAVKY SPOLU 378 206,95 

Hospodárenie obce 56 971,80 

Vylúčenie z prebytku 3 732,94 

Upravené hospodárenie obce 53 238,86 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 48 962,49 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky z fondu 

prevádzky, údržby a opráv v sume 3 732,94 EUR navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu 45 229,55 EUR  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 8 009,31 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 8 009,31 EUR  

    

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume  

3732,94 € 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 
Na základe uvedených skutočností bola na OZ schválená skutočná tvorba rezervného fondu za rok 

2013 vo výške 53 238,86 EUR.  
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013  

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 
AKTÍVA  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 2 318 082,13 2 541 254,85 

Neobežný majetok spolu 2 035 163,77 2 270 779,49 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 114,66 5 462,15 

Dlhodobý hmotný majetok 1 658 024,22 1 890 292,45 

Dlhodobý finančný majetok 375 024,89 375 024,89 

Obežný majetok spolu 281 414,70 269 480,98 

z toho :   

Zásoby 365,52 879,75 

Dlhodobé pohľadávky 30 567 0 

Krátkodobé pohľadávky  51 614,87 52 732,28 

Finančné účty  198 217,31 215 868,95 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 650 0 

Časové rozlíšenie  1 503,66 994,38 

 

 

PASÍVA 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 318 082,13 2 541 254,85 

Vlastné imanie  1 004 564,21 1 066 869,57 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  1 004 564,21 1 066 869,57 

Záväzky 929 476,36 1 098 459,28 

z toho :   

Rezervy  5 454,74 5 052,19 

Dlhodobé záväzky 869 219,59 799 123,20 

Krátkodobé záväzky 22 666,05 263 011,73 

Bankové úvery a výpomoci 32 135,98 31 272,16 

Časové rozlíšenie 384 041,56 375 926 
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b) za konsolidovaný celok     
 

AKTÍVA  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 2612050,48 2857913,36 

Neobežný majetok spolu 2047758,39 2280112,11 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 5525,33 8872,82 

Dlhodobý hmotný majetok 1673846,95 1902853,18 

Dlhodobý finančný majetok 368386,11 368386,11 

Obežný majetok spolu 562788,43 576806,87 

z toho :   

Zásoby 365,52 879,75 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 30567 0 

Krátkodobé pohľadávky  318465,82 352306,35 

Finančné účty  212740,09 223620,77 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 650 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1503,66 994,38 

 

PASÍVA 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2612050,48 2857913,36 

Vlastné imanie  987704,12 1036710,58 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 22737,51 22737,51 

Výsledok hospodárenia  964966,61 1013973,07 

Záväzky 1191806,74 1396778,72 

z toho :   

Rezervy  5454,74 5052,19 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 869310,29 799258,42 

Krátkodobé záväzky 284905,73 561195,95 

Bankové úvery a výpomoci 32135,98 31272,16 

Časové rozlíšenie 432539,62 424424,06 
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5. Vývoj  pohľadávok a záväzkov  k  31.12.2013 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 
POHĽADÁVKY 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR  

k 31.12.2013 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2012 

Pohľadávky v lehote splatnosti 38139,99 71767,20 

- z toho pohľad. so zostatkovou  

dobou splatnosti do 1 roka 

38139,99 

 

41200,20 

- z toho pohľad. so zostatkovou  

dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 

0 30567 

- z toho pohľad. so zostatkovou  

dobou splatnosti nad 5 rokov 

0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti  14592,29 10414,67 

Spolu  52732,28 82181,87 

  

 
ZÁVÄZKY 

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v EUR 

k 31.12.2013 

Výška v EUR  

k 31.12.2012 

Záväzky v lehote splatnosti  1062134,93 891885,64 

- z toho záväzky so zostatkovou 

dobou splatnosti do 1 roka 

263498,67 22743,36 

- z toho záväzky so zostatkovou 

dobou splatnosti od 1 do 5 rokov  

0 0 

- z toho záväzky so zostatkovou 

dobou splatnosti dlhšou ako 5 

rokov 

798636,26 869142,28 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Spolu  1062134,93 891885,64 
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b) za konsolidovaný celok 

POHĽADÁVKY  

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR  

k 31.12.2013 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2012 

Pohľadávky v lehote splatnosti 77525,20 98839,59 

- z toho pohľad. so zostatkovou  

dobou splatnosti do 1 roka 

77525,20 68272,59 

- z toho pohľad. so zostatkovou  

dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 

0 30567 

- z toho pohľad. so zostatkovou  

dobou splatnosti nad 5 rokov 

0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti  274781,15 250193,23 

Spolu  352306,35 349032,82 

 

 

ZÁVÄZKY 

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v EUR 

k 31.12.2013 

Výška v EUR  

k 31.12.2012 

Záväzky v lehote splatnosti  1360454,37 1154216,02 

- z toho záväzky so zostatkovou 

dobou splatnosti do 1 roka 

561818,11 285073,74 

- z toho záväzky so zostatkovou 

dobou splatnosti od 1 do 5 rokov  

0 0 

- z toho záväzky so zostatkovou 

dobou splatnosti dlhšou ako 5 

rokov 

798636,26 869142,28 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Spolu  1360454,37 1154216,02 
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6. Výsledok hospodárenia v  € 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Náklady 329091,06 325886,71 

50 – Spotrebované nákupy 48131,52 47958,89 

51 – Služby 70665,49 61457,56 

52 – Osobné náklady 121288,32 125172,13 

53 – Služby 748,50 472,90 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1111,99 3724,73 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

67378,81 68297,72 

56 – Finančné náklady 15083,61 12884,52 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

4622,98 5857 

59 – Dane z príjmov 59,84 61,26 

Výnosy 361302,25 385807,57 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

9933,65 10189,41 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

269962,89 284564,55 

64 – Ostatné výnosy 55923,27 60611,91 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

5080,37 6675,53 

66 – Finančné výnosy 316,86 323,73 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

20085,21 23442,44 

Výsledok hospodárenia 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

32211,19 59920,86 

 

Výsledok hospodárenia – kladný v  sume 59920,86 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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a) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Náklady 509835,28 500546,38 

50 – Spotrebované nákupy 173596,99 160938,08 

51 – Služby 85809,80 84574,63 

52 – Osobné náklady 157267,93 158998,41 

53 – Služby 749,31 472,94 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1731,69 4038,69 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

70661,44 71559,72 

56 – Finančné náklady 15335,30 13147,57 

57 – Mimoriadne náklady 0 898,08 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

4622,98 5857,00 

59 – Dane z príjmov 59,84 61,26 

Výnosy 551094,63 547168,34 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

202348,60 174024,71 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

269962,89 284564,55 

64 – Ostatné výnosy 53296,20 58136,84 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

5080,37 6675,53 

66 – Finančné výnosy 321,36 324,27 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

20085,21 23442,44 

Výsledok hospodárenia 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

41259,35 46621,96 
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7. Ostatné  dôležité informácie  

Prijaté granty a transfery  

Obec prijala v roku 2013 nasledovné bežné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. ÚPSVaR  118 Na stravu v MŠ pre deti v hm. núdzi 

2. ÚPSVaR 16,60 Na školské potreby pre deti v HN 

3. Okresný úrad  Žilina 144,39 Prenesený výkon-živ.prostredie 

4. Obv.úrad pre cest.dopravu Žilina 72,79 Prenesený výkon-miestne komunik. 

5. Min.vnútra SR 454,08 Prenesený výkon-register obyvat. 

6. Min.dopravy,výst.a RR SR 1279,68 Prenesený výkon-stavebný poriadok 

7. Min.dopravy,výst.a RR SR 993,44 Kritický stav cestnej infraštrukúry 

8. Okresný úrad Žilina 1444 Na výchovu a vzdelávanie detí 

9. Min.vnútra SR 600 Voľby do org.samosprávnych krajov 

10. Min.financií SR 1959 Zvýšenie platov zamestn. v školstve 

11. Ostatní – mimo VS 470 

 

 

1633,11 

Účelový dar pre potreby detí 

nevyčerpaný v roku 2012 + kultúrna 

akcia v obci 

Odvod réžie zo školskej jedálne 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Kapitálové granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ  Suma v EUR Investičná akcia 

1. Úrad vlády SR 7908,97 Rekonštrukcia chodníkov a výstavba 

cyklotrasy /preplatenie DPH–

výstavba v r.2012/ 

 

 

Poskytnuté dotácie  

 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  

na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

ZO Jednoty dôchodcov Lipt. Peter 

- bežné výdavky 

400  400 0 

Liptovské kultúrne stredisko L.Mikuláš 

- bežné výdavky 

200  200  0 

Slovenský červený kríž L.Mikuláš 

- bežné výdavky 

100 100 0 

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2010 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
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Poskytnuté transfery iným subjektom verejnej správy 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Mesto Lipt.Hrádok 

- na činnosť CVČ 

- na činnosť SOcÚ 

Bežné výdavky 

1 644 

 

3513 

1 644 

 

3048,21 

0 

 

464,79
* 

 
*
Prebytok z hospodárenie Spoločného obecného úradu Liptovský Hrádok bol vrátený na účet obce 

Liptovský Peter dňa 11.2.2014. 

 

8. Predpokladaný budúci vývoj – zámery obce 
 

  Z hľadiska budúcich cieľov Obec Liptovský Peter aj naďalej bude prostredníctvom svojich 

orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, 

tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce.  
 

Oblasť investičného rozvoja obce: 

Hlavnou prioritou v rámci investičného rozvoja pre rok 2014 a nasledujúce roky bude: 

- získanie financií  z projektov EÚ na detské ihrisko pre deti do 12 rokov a na pokračovanie 

v rekonštrukcii chodníkov a výstavby cyklotrás 

- dokončenie rozsiahlej rekonštrukcie verejného osvetlenia v celej obci 

- príprava územia pre výstavbu radových garáží 

Oblasť životného prostredia: 

- zabezpečíme, aby sa pokračovalo v nastolenom trende v starostlivosti o verejnú zeleň 

- budeme podporovať všetky aktivity, ktoré budú zvyšovať ekologické povedomie občanov 

obce 

- zvýšime separáciu druhotných surovín (plasty, sklo, papier ...) 

Oblasť vzdelávania a školstva: 

- zabezpečíme, aby rozpočet zabezpečoval dostatok zdrojov pre MŠ 

- pripravíme stavebné povolenie pre rekonštrukciu podkrovia MŠ  

- budeme podporovať všetky aktivity, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu úrovne MŠ 

Oblasť kultúry, športu a spoločenského života: 

- oslavy dňa matiek, MDD, privítanie detí do života, kapustnica a Mikuláš  pri vianočnom 

stromčeku v Liptovskom Petre, posedenie s jubilantmi obce pri príležitosti mesiaca úcty         

k starším, 

- divadelné predstavenia amatérskych súborov z okolitých obcí   

- pripomenutie 111. výročia založenia ochotníckeho divadla v Liptovskom Petre 

- tradičný futbalový turnaj 

- nakupovanie kníh do obecnej knižnice 

- vydávanie obecných novín 

- pravidelné informovanie verejnosti cez internetovú stránku obce 

Oblasť sociálnych vecí: 

- poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov 

- vykonávanie aktivačnej činnosti a menších obecných služieb 

 

Pre obec Liptovský Peter môžeme zhrnúť víziu rozvoja do  strategického cieľa: zlepšiť sociálne a 

ekonomické podmienky života v obci Liptovský Peter, zachovať kultúrne dedičstvo a zabezpečiť 

trvalo udržateľný rozvoj obce.  
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9. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 

 Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by  bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe.   
 

 Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.  
 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Dagmar Schlégerová 

 

V Liptovskom Petre dňa 1. decembra 2014 

 

 

 

Prílohy: 

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Správa audítora 

Konsolidovaná účtovná závierka: K Súvaha, K Výkaz ziskov a strát, K Poznámky, Správa audítora 


