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1. Úvodné slovo starostky obce        

Rok 2020 si budeme všetci pamätať. Nikoho z nás by nenapadlo, že vírus, ktorý sa objavil 

koncom roka 2019 v Číne, tak veľmi zasiahne a ovplyvní život nie len v Európe, ale na celom 

svete. Žiaľ, ochoreniu Covid 19, ktoré spôsobilo celosvetovú pandémiu, sme museli 

prispôsobiť i činnosti v obci a fungovanie nášho obecného úradu. Nezrealizovali sme niektoré 

plánované spoločenské podujatia a taktiež sme sa museli prispôsobiť i zhoršujúcej sa finančnej 

situácii. Našťastie sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu 

a zaviedli sme kamerový systém v obci. Záver roka bol poznačený celoplošným testovaním na 

Covid 19, ktorý sme úspešne realizovali za pomoci ozbrojených síl. Vzhľadom na vyhlásený 

núdzový stav  i Vianočné sviatky sme prežili vo veľmi obmedzenom režime a zvláštnym 

spôsobom. Snáď budúci rok prinesie vo všetkom zlepšenie. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Liptovský Peter 

Sídlo:  Obecný úrad Liptovský Peter, 033 01 Liptovský Peter č.100 

IČO:  00620581 

Štatutárny orgán obce: Ing. Anna Papajová, starostka 

Telefón: 044/5222484 

Mail: info@liptovskypeter.sk  

Webová stránka:  www.liptovskypeter.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce:  Ing. Anna Papajová 

Zástupca starostky obce :  Miroslav Krčula 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Pavel Slabej 

Obecné zastupiteľstvo:   Ing. Ľubomír Belobrad 

 Ing. Matej Čukan 

Ing. Martin Drugaj 

 Ing. Ján Kamenský 

Miroslav Krčula 

Adriana Muráňová 

 Ľubica Uličná 

 Marek Zachar 

mailto:info@liptovskypeter.sk
http://www.liptovskypeter.sk/
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 Stanislav Žiška  

Komisie: Komisia finančná  

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného       

prostredia 

 Komisia sociálna 

 Komisia ochrany verejného poriadku    

 Komisia kultúry, športu a vzdelávania 

Obecný úrad: 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a  administratívne veci Obecného zastupiteľstva (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. Počet zamestnancov obce Liptovský Peter  k 31.12.2020 bol 13. 

 

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: Miroslav Jurík, konateľ 

Telefón: 044/5224902 
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Mail: jurik.sbh@mag-net.sk 

Základné imanie spoločnosti: 6638,78 € 

Podiel obce na ZI: 100 % 

Hodnota vlastného imania  spoločnosti k 31.12.2020: -75 291,19 €   

Výsledok hospodárenia r.2020 : -7 345,78 € 

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 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Rozvíjať obec, riešiť základné otázky zo života obce a jej občanov. Obec 

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

svojich originálnych pôsobností, ale aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy. 

Vízie obce: Obec Liptovský Peter bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky 

pre harmonický život všetkých jej obyvateľov. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa 

bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja 

kultúrneho povedomia. Obec využije prírodný potenciál Nízkych a Vysokých Tatier ako aj 

okolitých stredísk cestovného ruchu.  

Ciele obce: Starostlivosť o  všestranný trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovský Peter, ktorý 

bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast. Zabezpečenie pokojného a bezpečného 

života obyvateľov v čistom prostredí, poskytovanie priaznivých podmienok pre záujmové, 

kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom 

zdravotnom a sociálnom zabezpečení. 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
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Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1 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.)      

 

5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2020 : 1 366 

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%. 

 

Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov obce Liptovský Peter 2012-2020 
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5.3 Ekonomické údaje  

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Liptovský Mikuláš k 31.12.2020 bola 7,14 %, čo je 

nárast o 2,64 % oproti minulému roku. 

 

5.4 Symboly obce 

Erb obce :                                                               Vlajka obce :  

 

 

 

 

 

5.5 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          
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Liptovský 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.  

V 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 obchodná spoločnosť obce SBH 

s.r.o.. Tá vykonáva správu troch obecných nájomných bytoviek a tiež bytov vo vlastníctve 

súkromných osôb. Zároveň prevádzkuje dve plynové kotolne, ktoré dodávajú do týchto bytov 

teplo a teplú úžitkovú vodu. 

 

5.6 Pamiatky  

Kostol (ev. a. v.) postavený v roku 1939-1940,  Škola pamätná   
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Tabuľa pamätná (na budove školy)                                  Zvonica z roku 1850   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 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 Bratislava) 

Ján Droppa – lekár, organizátor zdravotníctva (* 04.10.1891 Liptovský Peter,† 08.03.1948 

Liptovský Mikuláš) 

Peter Gažo – divadelný herec (* 07.11.1935 Liptovský Peter,† 07.10.2008 Košice) 

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

JUDr. Martin Martinček - umelecký fotograf  

(* 13.01.1913 Liptovský Peter,† 02.05.2004 Liptovský Mikuláš) 

Oľga Bajusová-Šintajová – akademická maliarka, ilustrátorka (* 08.09.1954 Liptovský 

Peter,† 18.11.2012 Bufallo, NY, USA) 

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

(* 27.06.1935 Liptovský Peter, † 15.11.2001 Bratislava) 

 



 11 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola, Liptovský Peter č. 1 

Základná škola sa v obci nenachádza. Výchovu a vzdelávanie detí z obce zabezpečujú 

prevažne: 

- Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok (1.-9. ročník) 

- Základná škola s materskou školou, J.D.Matejovie 539, Liptovský Hrádok  (1.-9. ročník) 

- Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník 

(prípravné ročníky, 1.-4. ročník) 

  

6.2.  Zdravotníctvo 

 V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. Zdravotnú starostlivosť pre 

občanov obce poskytuje prevažne: 

- Poliklinika v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši 

- Medic centrum Liptovský Hrádok 

- Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši 

   

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

Opatrovateľskú službu poskytuje obec Liptovský Peter v zmysle § 41 Zákona 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 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 2020 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. 

 

 Sociálne služby v okolí obce zabezpečuje : 

- Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok 

- Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 

- Centrum sociálnych služieb ANIMA Liptovský Mikuláš 
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- Domov pre seniorov Golden Age Liptovský Mikuláš 

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Závažná Poruba 

 

6.4.  Kultúra a šport 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou 

komisiou pri obecnom zastupiteľstve, materskou školou, Jednotou dôchodcov a DHZO 

Liptovský Peter. Organizujeme rôzne kultúrne a spoločenské akcie. Rok 2020 bol však na 

celom svete ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, ktorá zabránila aj nám zorganizovať 

niektoré tradičné akcie, ako napríklad športový deň pri príležitosti medzinárodného dňa detí, 

posedenie s jubilujúcimi občanmi obce a uvítanie novonarodených detí do života, či 

Mikulášske rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s podávaním kapustnice, punču a 

rozdávaním drobných sladkostí deťom. Stihli sme len na začiatku roka zorganizovať ples 

a posledný fašiang.  

 

Posledný fašiang a pochovávanie basy zorganizovali členovia Jednoty dôchodcov 

a Dobrovoľného hasičského zboru obce 

      

 

 

Stavanie mája prebehlo 

len v úzkom kruhu  

za dodržiavania  

platných opatrení 

proti šíreniu ochorenia 

Covid - 19.  
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V septembri 2020 sa konal v našej obci už druhý ročník nesúťažného cyklomaratónu Tour de 

Horný Liptov, v rámci ktorého je pre fanúšikov cyklistiky vždy pripravená trať, tombola 

aj občerstvenie po ceste aj v cieli. Štartuje sa z ihriska pri Belej. 

   

Keďže situácia so šíriacim sa vírusom nám zabránila zorganizovať brigádu čistenia obce 

tradične na jar, Obecný úrad v Liptovskom Petre využil výzvu Komunitnej nadácie Liptov na 

podporu dobrovoľníctva v týždni od 16. do 22. septembra. S jej finančnou podporou sme 

vyzvali občanov na dobrovoľnícku akciu, ktorú sme nazvali „Vyčistime si našu obec“.  Cieľom 

akcie bolo čistenie verejných priestranstiev obce a odstránenie čiernych skládok v jej okolí. 

  

 

6.5.  Hospodárstvo  

V obci sa nachádza jedna predajňa potravín COOP Jednota, ktorá zabezpečuje občanom obce 

potraviny a drogériu. 

Služby v obci: 

RELAX Libka - masážny a relaxačný salón 

AUTOMOTOMAX – autoservis, pneuservis 

Miroslava Fioleková – Pohostinstvo 

Marek Zachar – Pohostinstvo 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2019 uznesením č. 74/2019. 

Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

P. č. rozp. 

opatrenia 

Schválil 

/starostka, OZ/ 

Dátum 

zmeny 

Rozpočtové 

opatrenie 

v súlade s § 14 

písm. a)/ b)/ 

c)/ d) * 

Zmena 

v príjmoch 

v € 

Zmena vo 

výdavkoch 

v € 

1 OZ 27.01.2020 b, c +1 900 +1 900 

2 starostka 28.01.2020 b, c +326 488 +326 488 

3 starostka 21.02.2020 b, c +1 427 +1 427 

4 starostka 15.03.2020 c, d +821 +821 

5 OZ 27.04.2020 c, d +35 000 +35 000 

6 starostka 28.04.2020 b, c +1 400 +1 400 

7 starostka 15.05.2020 a 0 0 

8 starostka 02.06.2020 b, c +3 871 +3 871 

9 starostka 15.06.2020 a 0 0 

10 starostka 22.09.2020 b, c +16 259 +16 259 

11 starostka 30.09.2020 c, d +1 500 +1 500 

12 starostka 12.10.2020 a 0 0 

13 starostka 04.11.2020 c, d +22 880 +22 880 

14 starostka 27.11.2020 b, c +1 898 +1 898 

15 OZ 11.12.2020 b, c +1 000 +1 000 

16 starostka 18.12.2020 b, c, d +560 +560 

Celková  zmena   +415 004 +415 004 
 

* Zákon č. 583/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
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Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Príjmové 

finančné 
operácie

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 605 587 1 020 591 991 800,14 97,18 

z toho :     

Bežné príjmy 570 520 603 983 577 708,68 95,65 

Kapitálové príjmy 7 000 320 930 318 783,55 99,33 

Finančné príjmy 28 067 95 678 95 307,91 99,61 

Výdavky celkom 605 587 1 020 591 827 551,83 81,09 

z toho :     

Bežné výdavky 490 177 545 313,48 396 519,26 72,71 

Kapitálové výdavky 62 200 433 957,52 392 925,05 90,54 

Finančné výdavky 53 210 41 320 38 107,52 92,23 

Rozpočet obce  0 0 164 248,31  

 

V rámci bežných príjmov ovplyvnila výšku výnosu dane z príjmov pandémia ochorenia     

Covid – 19. V prognóze sa počítalo s krátením o 22 630,- EUR, v skutočnosti bola výška daní 

oproti pôvodným východiskovým štatistickým údajom nižšia o 9 800,- EUR, čo predstavovalo 

krátenie o 2,33 %.  

Aj preto obec prijala v tomto roku návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych 

finančných aktív na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 22 630,- EUR. 

Obecné zastupiteľstvo v tomto roku schválilo aj poskytnutie investičného úveru vo výške 

35 000,- EUR od Prima banky Slovensko, a.s. na financovanie nákupu komunálneho traktora. 

 

Graf č.2: Štruktúra skutočných príjmov obce Liptovský Peter k 31.12.2020 
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Graf č.3: Štruktúra skutočných výdavkov obce Liptovský Peter k 31.12.2020 

 

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné 

operácie

 

 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR  

Bežné  príjmy spolu 577 708,68 

Bežné výdavky spolu 396 519,26 

Bežný rozpočet 181 189,42 

Kapitálové  príjmy spolu 318 783,55 

Kapitálové  výdavky spolu 392 925,05 

Kapitálový rozpočet  -74 141,50 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 107 047,92 

Vylúčenie z prebytku 2 941,81 

     – prostriedky školského stravovania 35,01 

     - nevyčerpané prostriedky zo ŠR   2 906,80 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 104 106,11 

Príjmové finančné operácie  95 307,91 

  - vylúčenie z PFO – prijaté finančné zábezpeky 1 235,00 

Výdavkové finančné operácie 38 107,52  

Rozdiel finančných operácií s vylúčením cudzích prostriedkov 55 965,39 
PRÍJMY SPOLU   991 800,14 

VÝDAVKY SPOLU 827 551,83 

Hospodárenie obce  164 248,31 

Vylúčenie z prebytku 4 176,81 

Upravené hospodárenie obce 160 071,50 

 

Prebytok rozpočtu v sume 107 047,92  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 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 2 941,81 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2 906,80 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti sčítania obyvateľov, domov a bytov v sume  2 014,- EUR, 

- stravné pre deti v materskej škole v sume 892,80 EUR, 

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 35,01 EUR. 

Upravený prebytok bol použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 104 106,11 EUR. 

Zostatok finančných operácií v sume 55 965,39 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol použitý na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 55 965,39 EUR.  

Na základe uvedených skutočností bola Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Petre 

schválená tvorba rezervného fondu za rok 2020 vo výške 160 071,50 EUR.  

 

7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 991 800,14 587 097 597 855 617 855 

z toho :     

Bežné príjmy 577 708,68 569 300 587 488 607 488 

Kapitálové príjmy 318 783,55 0 0 0 

Finančné príjmy 95 307,91 17 797 10 367 10 367 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 827 551,83 587 097 597 855 617 855 

z toho :     

Bežné výdavky 396 519,26 529 027 497 565 508 235 
Kapitálové výdavky 392 925,05 16 750 58 490 67 340 

Finančné výdavky 38 107,52 41 320 41 800 42 280 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 2 860 179,35 3 092 734,27 

Neobežný majetok spolu 2 630 651,47 2 732 060,03 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 6 478,39 7 648,43 

Dlhodobý hmotný majetok 2 249 148,19 2 349 386,71 

Dlhodobý finančný majetok 375 024,89 375 024,89 

Obežný majetok spolu 226 383,53 357 640,33 

z toho :   

Zásoby 618,06 262,85 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  56 859,79 54 150,26 

Finančné účty  107 668,80 251 856,56 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 51 370,66 41 504,44 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 9 866,22 9 866,22 

Časové rozlíšenie  3 144,35 3 033,91 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 2 851 234,48 3 070 004,77 

Neobežný majetok spolu 2 665 050,47 2 757 900,75 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 6 478,39 7 648,43 

Dlhodobý hmotný majetok 2 290 185,97 2 381 866,21 

Dlhodobý finančný majetok 368 386,11 368 386,11 

Obežný majetok spolu 183 039,66 309 070,11 

z toho :   

Zásoby 618,06 262,85 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
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Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  43 317,48 45 410,49 

Finančné účty  139 104,12 263 396,77 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  3 144,35 3 033,91 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 860 179,35 3 092 734,27 

Vlastné imanie  1 385 794,83 1 506 316,61 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1 385 794,83 1 506 316,61 

Záväzky 902 363,01 721 797,50 

z toho :   

Rezervy  1500 1 500 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 820,80 2 906,80 

Dlhodobé záväzky 614 514,24 584 408,16 

Krátkodobé záväzky 260 469,69 56 464,25 

Bankové úvery a výpomoci 25 058,28 76 518,29 

Časové rozlíšenie 572 021,51 864 620,16 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 851 234,48 3 070 004,77 

Vlastné imanie  1 311 210,64 1 424 386,64 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0  

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1 311 210,64 1 424 386,64 

Záväzky 968 002,33 780 997,97 
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z toho :   

Rezervy  1500 1 500 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 820,80 2 906,80 

Dlhodobé záväzky 615 276,29 584 559,30 

Krátkodobé záväzky 325 346,96 115 513,58 

Bankové úvery a výpomoci 25 058,28 76 518,29 

Časové rozlíšenie 572 021,51 864 620,16 

 

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   41 205,80 37 979,92 

Pohľadávky po lehote splatnosti   15 653,99 16 170,34 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   30 409,57 30 833,54 

Pohľadávky po lehote splatnosti   12 907,91 14 576,95 

 

 

8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   871 301,62 640 872,41 

Záväzky po lehote splatnosti   3 682,31 0 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   936 940,94 700 072,88 

Záväzky po lehote splatnosti   3 682,31 0 
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9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 638 228,18 486 287,97 

50 – Spotrebované nákupy 70 459,64 50 837,31 

51 – Služby 87 271,82 71 872,44 

52 – Osobné náklady 210 616,47 210 978,86 

53 – Dane a  poplatky 22 710,82 18 430,24 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

10 378,50 5 016,52 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

207 329,64 101 292,69 

56 – Finančné náklady 11 321,03 11 817,76 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

18 125,76 16 041,45 

59 – Dane z príjmov 14,50 0,70 

Výnosy 603 111,18 606 809,75 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 10 872,31 9 230,40 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

464 097,92 460 907,27 

64 – Ostatné výnosy 82 030,51 63 807,80 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 500,00 4 164,60 

66 – Finančné výnosy 76,63 3,81 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

44 533,81 68 695,87 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

-35 117,00 120 521,78 
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Hospodársky výsledok v sume 120 521,78 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 777 232,03 635 804,62 

50 – Spotrebované nákupy 139 762,91 131 646,04 

51 – Služby 99 951,84 76 318,76 

52 – Osobné náklady 260 812,50 264 481,74 

53 – Dane a  poplatky 22 766,50 18 485,92 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

11 391,54 6 162,01 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

212 095,23 109 850,97 

56 – Finančné náklady 12 311,25 12 817,03 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

18 125,76 16 041,45 

59 – Dane z príjmov 14,50 0,70 

Výnosy 721 338,46 748 980,62 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 131 726,66 153 921,59 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

464 097,92 460 907,27 

64 – Ostatné výnosy 79 403,44 61 287,48 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 500 4 164,60 

66 – Finančné výnosy 76,63 3,81 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

44 533,81 68 695,87 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

-55 893,57 113 176,00 
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10.  Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov  v EUR 

Min. dopravy a výstavby SR Prenesený výkon-stavebný poriadok 1 915,39 

Min. dopravy a výstavby SR Prenesený výkon-doprava 56, 68 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon-register obyvateľov 432,96 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon-register adries 30,80 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon- životné prostredie 124,64 

Štatistický úrad SR Sčítanie obyv., domov a bytov 2021 3 276,00 

MŠVVaŠ SR Na podporu výchovy a vzdelávania 

detí predškolského veku v MŠ 

1 684,00 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do NR SR 2020 1 011,47 

ÚPSVaR Obedy predškolákov v MŠ 1 814,40 

ÚPSVaR Rodinné prídavky 149,70 

Ministerstvo ŽP SR Projekt zníženie energ. náročnosti 

polyfunkčnej budovy v Lipt. Petre 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

 

5 557,50 

318 783,55 

Environmentálny fond Z poplatkov za uloženie odpadov 1 887,70 

DPO SR Mater.- techn. zabezpečenie DHZO 1 400,00 

Komunitná nadácia Liptov Týždeň dobrovoľníctva – čistenie 

obce 

250,00 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

Ministerstvo vnútra SR Celoplošné testovanie na ochorenie 

Covid-19  

1 896,23 

ÚPSVaR Mzdy zamestnancov MŠ, ŠJ 

v súvislosti s uzatvorením prevádzky 

z dôvodu opatrení 

16 002,78 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade so VZN č. 2/2010 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.   
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Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Mesto  

Liptovský Hrádok 

Záujmové vzdelávanie detí  

v centrách voľného času 

792,96 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

a) obec 

- pokračovanie a ukončenie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

polyfunkčnej budovy v Liptovskom Petre“  za podpory Ministerstva ŽP SR, ktorý  

spočíval vo výmene okien, dverí, strešnej krytiny, zateplenia obvodového plášťa, 

zaizolovania základov budovy, v zmene vykurovania na plynové a inštalácii 

rekuperačnej jednotky v polyfunkčnej budove – kultúrny dom a obecný úrad.  

- realizácia kamerového systému v obci Liptovský Peter v hodnote 7 971,90 EUR. Na 

zvýšenie prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov bolo v obci umiestnených 

šesť kamier. Projekt bol podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.  

- nákup komunálneho traktora John Deere v hodnote 45 456,- EUR, čiastočne 

financovaný z investičného úveru. 

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- modernizácia Domu smútku 

- nové oplotenie miestneho cintorína 

- oprava strešnej krytiny na budove plynovej kotolne PK1 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce: 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 
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jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú 

v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe 

ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným 

obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov 

zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné 

poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Dagmar Schlégerová                      Schválila: Ing. Anna Papajová, starostka 

 

V Liptovskom Petre dňa 15.11.2021 

 

 

 

Prílohy: 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  


