
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

konaného dňa  14. 10. 2022 
 

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

Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj,  

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,  

Adriana Muráňová, Marek Zachar  

Stanislav Žiška, Ing. Ľubomír Belobrad,  

Ľubica Uličná 

Neprítomní: Ing. Martin Drugaj, Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór 

Ďalší prítomní:      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. Schválenie zverejnenia zámeru na predaj majetku obce – Hubka Juraj, Liptovský Peter 

č. 192 

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 + stanovisko kontrolóra obce 

6. Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce 

7. Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 

8. Schválenie textu do Kroniky obce. 

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Anna Papajová. 

Privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 8 

a OZ je uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Uličná Ľubica, Žiška Stanislav 

Návrhová komisia:  Ing. Kamenský Ján, Ing. Belobrad Ľubomír, Muráňová Adriana 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

 

 



Uznesenie č. 41/2022 

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. Kamenský Ján, Ing. Belobrad Ľubomír, Muráňová Adriana 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Uličná Ľubica, Žiška Stanislav 

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. Schválenie zverejnenia zámeru na predaj majetku obce – Hubka Juraj, Liptovský Peter 

č. 192 

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 + stanovisko kontrolóra obce 

6. Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce 

7. Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 

8. Schválenie textu do Kroniky obce. 

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška,  Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Starostka predložila návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva. Program bude 

doplnený o bod schválenie predaja pozemku pre p. Darinu Cibuľovú, ktorého zverejnenie 

zámeru na predaj pozemku sme schválili na minulom zastupiteľstve. 

Program bude doplnený ako bod č. 5 a všetky ostatné body sa posunú ďalej v poradí ako sú na 

pozvánke. 

 

Uznesenie č. 42/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 12 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

- pozmeňujúci návrh programu rokovania OZ 

 

 

 



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie zverejnenia zámeru na predaj majetku obce – Hubka Juraj, Liptovský Peter 

č. 192 

5. Schválenie predaja pozemku pre p. Cibuľovú Darinu, Liptovský Peter č. 42, parc. č. 

KNC 645   

6. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 + stanovisko kontrolóra obce 

7. Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce 

8. Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 

9. Schválenie textu do Kroniky obce. 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná) 

 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. 

 

- Starostka informovala o pripravovanej výzve  Miestnej akčnej skupiny Liptovský 

Hrádok ohľadom chodníkov, kde sa obec plánuje zapojiť s chodníkom 

a rekonštrukciou schodov od parkovísk k chodníkom pred bytovými domami 256 

a 257. 

- V obci sa realizuje rozsiahlejšia starostlivosť o dreviny, konkrétne pri bytových 

domoch 1 – 10, ktorá bude  pokračovať aj v iných lokalitách. 

- Starostka informovala poslancov OZ ohľadom jednania s LVS a.s. Liptovský Mikuláš 

kvôli areálu vodárne s priľahlým pozemkom a prístupovou cestou dole v lesíku pri 

futbalovom ihrisku, kde by obec mala záujem zriadiť zberný dvor.  

  

Uznesenie č. 43/2022 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná) 



 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Schválenie zverejnenia zámeru na predaj majetku obce – Hubka Juraj, 

Liptovský Peter č. 192 

 

Juraj Hubka, bytom Dovalovo č. 614, vlastník rodinného domu v Liptovskom Petre č. 192 

požiadal o odpredaj pozemku  parc. č. KNC 2860/5 o výmere 86 m
2
 a parc. č. KNC 2860/6 o 

výmere 25 m
2
 pri rodinnom dome č. 192. Jedná sa o priľahlú plochu k pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetný pozemok je v blízkosti rodinného domu č. 192 (vo 

vlastníctve žiadateľa), a bez uvedeného pozemku by vlastník rodinného domu č. 192 nemal 

k nemu prístup. Predaj pozemku bol schválený podľa§ 9a, bod 8, písm. b) a písm. e)  zákona 

o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Prítomní poslanci OZ schválili zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku v cene podľa 

znaleckého posudku. 

 

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  

 

Uznesenie č. 44/2022 

 

Obec Liptovský Peter, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  

 

1/schvaľuje zverejnenie zámeru na  predaj majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného 

zreteľa, nakoľko ide o pozemok predstavujúci priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve 

nadobúdateľa a pozemok svojím umiestením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Konkrétne predmetom schválenia obecným zastupiteľstvom je pozemok v obci Liptovský 

Peter o celkovej výmere 111 m
2
,  vytvorený z pôvodnej „E“ KN parc. č. 1118/25, výmera 

468 m
2
, orná pôda,  zapísanej na LV č. 431, zameranej geometrickým plánom zo dňa 

8.4.2021, č. 35162431-50/2021, vyhotoveným  Jaroslavom Durišom, geodetické 

a kartografické práce, Matúškova 556, 033 01 Liptovský Hrádok overeným Okresným 

úradom  Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 16.04. 2021, pod č. G1-349/2021,  do 

novovytvorených 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 2860/5, výmera   86 m
2
, záhrada 

KN parc. č. 2860/6, výmera   25 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

2/ Kupujúcim je:  

a/ Juraj Hubka,  nar. 21. 11. 1963,  trvalý pobyt Liptovský Hrádok, Dovalovo 614                                    

CKN parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 nadobudne kupujúci do výlučného vlastníctva.     

                         

3/ Kúpna cena pozemku určená dohodou, vychádzajúc zo znaleckého posudku vypracovaného 

znalcom Ing. Miroslavom Todákom,  pod č. 112/2021 znaleckého denníka,  je vo výške  

a) Za CKN parc. č. 2860/5 ..................1052,64 Eur, 

b) Za CKN parc. č. 2860/6 .................. 306,- Eur, 

 



4/ Dôvod  predaja majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že pozemok zameraný do CKN 

parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 predstavuje priľahlú plochu k stavbe rodinného domu s. 

č. 192 v Liptovskom Petre v spoluvlastníctve nadobúdateľa a bez nadobudnutia 

spoluvlastníctva CKN parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 nemá nadobúdateľ možný 

prístup k rodinnému domu s. č. 192 s prísl.   

 

5) Zámer predaja pozemku schválili prítomní deviati poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liptovskypeter.sk, úradná tabuľa obce, 

CÚET 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre 

 

Na základe skutočnosti, že Okresný úrad  Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, 

rozhodnutím č. V 5376/2021 zo dňa 01.12.2021 prerušil konanie, začaté na základe návrhu 

účastníkov kúpnej zmluvy Obec Liptovský Peter, ako predávajúci a Ing. Vladimír Uličný,  

trvalý pobyt 033 01 Liptovský Peter s. č. 192, Viera Čiliaková, trvalý pobyt C. Majerníka 

4614/15, 036 01 Martin – Košúty, Jana Uličná, trvalý pobyt Tolstého 3237/13,  058 01  

Poprad, ako kupujúci v prvom druhom a treťom rade (ďalej aj ako Ing. Vladimír Uličný 

a spol). Predmetom predaja boli pozemky v obci Liptovský Peter, katastrálne územie 

Liptovský Peter, vytvorené z pôvodnej „E“ KN parc. č. 1118/25, výmera 468 m2, orná pôda,  

zapísanej na LV č. 431 pre spomínanú obec a kat. územie, zamerané geometrickým plánom 

zo dňa 8.4.2021, č. 35162431-50/2021, vyhotoveným  Jánom Durišom, GEOPLÁN, Prekážka 

726/27, 033 01 Liptovský Hrádok overeným Okresným úradom  Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom dňa 16.04. 2021, pod č. G1-349/2021,  do novovytvorených 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 2860/5, výmera   86 m2, záhrada 

KN parc. č. 2860/6, výmera   25 m2, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Dôvodom prerušenia konania bolo nesplnenie podmienky určenej pre predaj 

pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, keď pozemky zamerané do CKN parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 

predstavujú priľahlú plochu k stavbe rodinného domu s. č. 192 v Liptovskom Petre v 

spoluvlastníctve „kupujúcich“ (stavba v podielovom spoluvlastníctve „kupujúcich“, každý 

v 1/3-ine vo vzťahu k celku) a bez nadobudnutia spoluvlastníctva CKN parc. č. 2860/5 a CKN 

parc. č. 2860/6 nemajú nadobúdatelia možný prístup k rodinnému domu s. č. 192 

s príslušenstvom.  

 Kupujúci Ing. Vladimír Uličný a spol. ešte pred povolením vkladu vlastníckeho 

práva k spomínaným „C“ KN parc. č. 2860/5 a 2860/6 na základe kúpnej zmluvy 

uzatvorenej s našou obcou dňa 22.10.2021 predali inou kúpnou zmluvou rodinný dom s. č. 

192 tretej osobe a to Jurajovi Hubkovi, Dovalovo č. 614. Tak došlo k porušeniu podmienky 

určenej v § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pretože už nešlo 

o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy atď.  

Vlastníkom stavby v čase rozhodovania o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe 

našej kúpnej zmluvy zo dňa 22.10.2021 už bol niekto iný, teda p. Juraj Hubka a nie  Ing. 

Vladimír Uličný a spol.  „C“ KN parc. č. 2860/5 a 2860/6 mohol teda nadobudnúť len 

vlastník stavby s. č. 192. 



 Vzhľadom k tomu, uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení predaja „C“ KN 

parc. č. 2860/5 a 2860/6 musí znieť v prospech Juraja Hubku, Dovalovo č. 614 a len s ním 

obec uzatvorí kúpnu zmluvu. S ohľadom na nové skutočnosti  

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

ruší uznesenie č.  23/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Schválenie zverejnenia zámeru a predaj pozemkov pre Ing. Vladimíra Uličného a spol. a 

 

ruší uznesenie č.  45/2021 zo dňa 13. 12. 2021 

schválenie predaja pozemkov pre Juraja Hubku, Dovalovo č. 614 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná) 

   proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5  Žiadosť p. Cibuľovej Dariny na odpredaj majetku obce  – parcela KNC č. 

645 

 

Pani Darina Cibuľová požiadala o odkúpenie pozemku spoločného dvora parcely KNC č. 645 

v podiele 10/24, t.j. 150,4 m
2 

. Obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie zámeru predaja 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pani Cibuľová nevlastní žiadny 

podiel na uvedenom pozemku. Zámer bol zverejnený na: internetovej stránke obce 

www.liptovskypeter.sk, úradnej  tabuli obce, CÚET. 

 

Uznesenie č. 45/2022 

 

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 

predaj majetku 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 v podielovom spoluvlastníctve obce  ležiaci 

v intraviláne (v spoločnom dvore) obce parcela KNC č. 645, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie zapísaná na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Liptovský Mikuláš LV č. 295, 

v podiele 10/24, čo predstavuje výmeru 150,4 m
2
,  katastrálne územie Liptovský Peter.  

 

2) Kupujúcim je Cibuľová Darina, 033 01 Liptovský Peter č. 42 

Kupujúci má nadobudnúť pozemok v 10/24 – inách 

 

3) Cena za odpredaj pozemku predstavuje sumu 11,09 €/m
2
,
 
 spolu suma za celú výmeru  

je vo  výške 1 667,94 €,  a je stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2022, ktorý 

vypracoval Ing. Peter Krivoš, kpt. Nálepku č. 516, Liptovský Hrádok.  

 



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: 

parcela č. KNC 645 je spoločný dvor, v ktorom vlastnia nehnuteľnosti viacerí vlastníci.   Iba 

vlastníčka nehnuteľností rodinného domu č. 42 s príslušenstvom (Cibuľová Darina), ktorej 

nehnuteľnosti ležia v spoločnom dvore parcela KNC 645 nevlastní žiadny  podiel na 

uvedenom pozemku (spoločnom dvore).  Ostatní vlastníci nehnuteľností v spoločnom dvore 

sú vlastníkmi podielu na parcele, ktorá tvorí spoločný dvor. 

 

5) Zámer predaja pozemku schválili  siedmi poslanci obecného zastupiteľstva (OZ má 9 

poslancov). 

 

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liptovskypeter.sk, úradná tabuľa obce, 

CÚET 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6  Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 + stanovisko kontrolóra  

 

Rozpočet obce na rok 2023 a výhľadový rozpočet na roky 2024 – 2025 bol zverejnený 

zákonným spôsobom po dobu 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Podľa stanoviska kontrolóra obce je predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2023 vyrovnaný 

a zabezpečuje financovanie základných funkcií obce pri výkone samosprávy aj originálnych 

kompetencií (MŠ), preto ho odporúča schváliť bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 46/2022 

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

369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 a 14 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

I. berie na vedomie 

- návrh rozpočtu na roky 2024– 2025 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 

 

II.  schvaľuje 

a) návrh rozpočtu na rok 2023 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

- príjmy 639 363,- € 

- výdavky                           599 050,- € 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy 0,- € 

- výdavky           220 000,- € 

 

Finančné operácie 

- príjmy   221 867,- € 

- výdavky                      42 180 ,- € 

 



Rozpočet spolu 

- príjmy 861 230,- € 

- výdavky 861 230,- € 

 
 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Miroslav Krčula, Ing. Matej Čukan,  

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

Stanislav Žiška,  Ľubica Uličná, Marek Zachar) 

 proti:  0 poslancov  

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na usporiadanie  nevyčerpanej dovolenky 

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022 v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, 

podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka 

práce jediná výnimka kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú 

dovolenku je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane 

použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o tom rozhodne Obecné zastupiteľstvo. 

Dôvody nevyčerpanej dovolenky: pracovná vyťaženosť. 

Vzhľadom na vyššie uvedené starostka požiadala obecné zastupiteľstvo o  vyplatenie náhrady 

platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 10 dní, s poukázaním na ustanovenie §2 ods. 2 a 

§7 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť 

pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo 

obdobného pomeru. 

 

Uznesenie č. 47/2022 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Liptovský  Peter v súlade s  § 2 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Zb.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

 
schvaľuje  

pri ukončení funkčného obdobia 2018 – 2022 vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú 

dovolenku starostke obce v rozsahu 10 dní 

 

   

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 

 

Starostka obce predložila na rokovanie návrh rozpočtového opatrenia č. 16/2022, ktorým 

dôjde k zvýšeniu celkových príjmov o 13 754 € a zvýšeniu celkových výdavkov o 13 754 €. 

 



Uznesenie č. 48/2022 

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  

rozpočtové opatrenie č. 16/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška, Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 9 Schválenie textu do kroniky obce  

 

Text do kroniky obce a rok 2021 predložila kronikárka obce p. Uličná Ľubica, poslancom OZ 

bol zaslaný na oboznámenie. 

 

Uznesenie č. 49/2022 

 

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 

 

text do kroniky obce za rok 2021  

 

 

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

Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška,  Ľubica Uličná) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 10 Rôzne 

 

- starostka informovala, že vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby bude obec organizovať 

predstavovanie kandidátov, ktoré sa uskutoční 20. 10. 2022 v kultúrnom dome 

    

K bodu č. 11 Interpelácie 

 

Miroslav Krčula  

- upozornil, že na objekte vodárenskej stavby pri ihrisku sú otvorené dvere 

 

Ľubica Uličná 

- informovala, že vyšla kniha venovaná p. Karolovi Feňvešovi, ktorý zhotovil vitráž v dome 

smútku a je o tom zmienka i v tejto knihe 

- informovala o výstave v ovčiarskom múzeu, kde vystavujú i umelci z Liptovského Petra 

 

 

 



K bodu č. 12  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 13 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť, poďakovala všetkým poslancom za prácu, ktorú 

odviedli pre obec za volebné obdobie 2018 – 2022, popriala im veľa zdravia a pracovných 

úspechov a ukončila zasadnutie zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.15 h. 

 

Zapísala: Júlia Illéšová 

  

 

             Ing. Anna Papajová 

                           starostka 

 

Overovatelia: 

Uličná Ľubica 

Žiška Stanislav 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka Obce Liptovský Peter 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 14.10.2022 

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

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

o hospodárení s finančnými prostriedkami obce  

 

predkladám OZ návrh na  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

- povolené prekročenie a viazanie príjmov  a povolené prekročenie a 

viazanie výdavkov, v súlade s § 14 ods.2 písm.  b) a c) nasledovne:       

 
Bežné príjmy: 

41-110 Dane z príjmov a kapitálového majetku +7 900 € 

3AG1-310 Tuzemské bežné granty a transfery +4 390 € 

3AG2-310 Tuzemské bežné granty a transfery +1 464 € 

C e l k o m  +13 754 € 

 

Bežné výdavky: 

41-01110-610 Mzdy a platy +3 150 € 

41-06200-610 Mzdy a platy  +500 € 

41-09111-610 Mzdy a platy +2 500 € 

41-09601-610 Mzdy a platy +750 € 

41-10200-610 Mzdy a platy +1 000 € 

3AG1-06400-630 Tovary a služby (energie ver.osvet.) +3 500 € 

3AG1-01110-630  Tovary a služby (energie OÚ) +500 € 

3AG1-09111-630 Tovary a služby (energie MŠ) +390 €  

3AG2-06200-630 Tovary a služby (orezy stromov) +1 464 €  

C e l k o m  +13 754 € 

V oblasti bežných výdavkov  je potrebné navýšenie 

- miezd vo všetkých útvaroch útvaroch z dôvodu povinnosti vyplatiť zamestnancom 500 € 

odmenu v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 

- miezd OÚ – v prípade preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostky (2000 €) 

- výdavkov na elektrickú energiu verejné osvetlenie, materská škola, obecný úrad 

- výdavky na služby ošetrovania, vyrubovania a orezávania stromov a živého plota (medzi 

bytovými domami č.1 až 10) 

 

Výdavky budú pokryté zvýšenými príjmami: 

- z podielových daní + 7900 € 

- za projekt revitalizácie parku pred kultúrnym domom 1464 € + 4390 €. 

  

Tieto výdavky budú pokryté zvýšením príjmov z podielových daní – vo výške 5 900 €. Podľa 

poslednej zverejnenej prognózy budú príjmy z podielových daní vyššie oproti rozpočtu obce. 

 
Uvedeným rozpočtovým opatrením dôjde k zvýšeniu celkových príjmov o 13 754 € 

a zvýšeniu celkových výdavkov o 13 754 €. 


