
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  20. 05. 2019 
 

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

Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Adriana Muráňová, 

Stanislav Žiška 

Neprítomní: Marek Zachar, Ľubica Uličná 

Ďalší prítomní:         Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór  

Júlia Illéšová, zapisovateľka 

 

P r o g r a m:  

1. Otvorenie zasadnutia 

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

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie zámeny prevodu majetku obce, obec – DK contractors, s.r.o. 

5. Schválenie prenájmu pozemku, obec – Piovarči Juraj 

6. Zmluva na výmenu teplovodných rozvodov z plynovej kotolne PK4 

7. Žiadosť o spoluúčasť na financovaní DK contractors, s.r.o. – prístupová komunikácia 

a parkovacie plochy 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 7 

a OZ je uznášania schopné. 

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula 

Návrhová komisia: Stanislav Žiška, Ing. Martin Drugaj, Adriana Muráňová 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 33/2019 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí 

návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Žiška, Ing. Martin Drugaj, Adriana Muráňová 



berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Matej Čukan, Miroslav Krčula 

schvaľuje  

- návrh programu rokovania OZ  

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

V súvislosti s realizáciou výmeny teplovodných rozvodov z plynovej kotolne PK4 je potrebné 

vyčleniť finančné prostriedky na dofinancovanie rozvodov a na zemné práce, čo nebolo 

v plnej výške zahrnuté v rozpočte, preto starostka navrhla doplniť rokovanie obecného 

zastupiteľstva o rozpočtové opatrenie.   

Starostka predložila pozmeňujúci návrh programu zastupiteľstva. 

Rokovanie bude doplnené o nasledovný bod: 

- schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019 

V programe bude nasledovať za bodom č. 6 Zmluva na výmenu teplovodných rozvodov 

z plynovej kotolne PK4. 

 

Uznesenie č. 34/2019 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

- pozmeňujúci návrh programu rokovania OZ 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

a zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie zámeny prevodu majetku obce, obec – DK contractors, s.r.o. 

5. Schválenie prenájmu pozemku, obec – Piovarči Juraj 

6. Zmluva na výmenu teplovodných rozvodov z plynovej kotolne PK4 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

8. Žiadosť o spoluúčasť na financovaní DK contractors, s.r.o. – prístupová komunikácia 

a parkovacie plochy 

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 



 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení 

Uznesenie č. 11/2019  trvá – priebežne sa plní, 

ostatné uznesenia boli schvaľovacie, resp. sú splnené 

Starostka informovala o pripravovaných zmenách územného plánu, v rámci ktorých bude 

okrem zmeny využitia pozemku vo vlastníctve p. Onofreja (pri MK smerom na Kaleník) 

zapracovaná zmena využitia územia v lokalite pod brehom, oproti prevádzke Bc. Jána 

Nemsilu, kde bola pôvodne plánovaná výstavba garáží. Tento priestor navrhujeme využiť na 

zberný dvor  zameraný na separovaný odpad, hlavne BRKO a iné zložky odpadu. O zmenu 

časti územia prejavilo záujem i Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Peter v lokalite 

Kaleník,  ktorého záujmom je rozšírenie plôch na záhradkárske, resp. rekreačné účely. 

 

Uznesenie č. 35/2019 

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

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Schválenie zámeny prevodu majetku obce, obec – DK contractors, s.r.o. 

 

Po schválení a zverejnení zámeru na zámenu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý 

bol zákonným spôsobom zverejnený na zákonom stanovenú dobu po predchádzajúcom 

schválení v obecnom zastupiteľstve, starostka predložila návrh na schválenie zámeny 

pozemku obce 

 

Uznesenie č. 36/2019 

 

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 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

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

schvaľuje 

 

zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

1/ Predmetom zámeny je nehnuteľný majetok - pozemky v obci Liptovský Peter, vo 

vlastníctve obce Liptovský Peter, zamerané geometrickým plánom zo dňa 9. 4. 2019, č. 

470999909-32/2019, vyhotoveným Polygon GEO, s.r.o., Ivachnová 182, 03483 Liptovská 

Teplá, IČO:47099909, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym 

odborom dňa 17.4.2019, pod č. G1 – 344/2019, z pôvodnej „C“ KN parc. č. 503/1, výmera 

10119 m2, zastavaná plocha, do novovytvorených 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 503/29, výmera 18 m2, zastavaná plocha 

KN parc. č. 503/30, výmera 19 m2, zastavaná plocha 



KN parc. č. 503/31, výmera   9 m2, zastavaná plocha 

KN parc. č. 503/32, výmera   9 m2, zastavaná plocha 

KN parc. č. 503/33, výmera   9 m2, zastavaná plocha 

KN parc. č. 503/34, výmera   5 m2, zastavaná plocha 

 

za pozemok v obci Liptovský Peter, vo vlastníctve spoločnosti DK-contractors, s.r.o., 

Námestie sv. Egídia 61, Poprad, IČO: 46 228 608, zameraný geometrickým plánom zo dňa 

9.4.2019, č. 470999909-32/2019, vyhotoveným Polygon GEO, s.r.o., Ivachnová 182, 03483 

Liptovská Teplá, IČO:47099909, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom dňa 17.4.2019, pd č. G1 – 344/2019, z pôvodnej „C“ KN parc. č. 

503/10, výmera 81 m2, zastavaná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 1531, do 

novovytvorenej 

 Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 503/35, výmera 23 m2, zastavaná plocha. 

 

2/ Zamieňajúcimi subjektmi teda sú: Obec Liptovský Peter, Liptovský Peter 100, 

     033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00 620 58 

     a 

     DK-contractors, s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 

     Poprad, IČO: 46 228 608 

 

Zamieňajúci  nadobúdajú pozemok v 1/1-ine. 

 

3/ Kúpna cena pozemkov vo vlastníctve obce bola zistená znaleckým posudkom 

vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Krivošom pod por. č. 24/2019 znaleckého denníka vo 

výške 964,12 Eur za všetky pozemky, ktoré sú predmetom zámeny. Kúpna cena pozemku vo 

vlastníctvo DK-contractors, s.r.o., bola zistená tým istým znaleckým posudkom vo výške 

321,54 Eur. DK-contractors, s.r.o. doplatí rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľnosti obci 

Liptovský Peter vo výške 650,- Eur. 

 

4/ Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že DK-contractors, s.r.o., Poprad 

zamieňané pozemky obce nevyhnutne potrebuje na skolaudovanie stavby bytového domu 

HIL, pretože tieto pozemky predstavujú plochu balkónov, terasy a bezbariérového vstupu do 

objektu bytového domu, ktorý stavia firma DK-contractors, s.r.o. Poprad. Pôvodný objekt 

(bývalú slobodárku) firma DK-contractors, s.r.o., Poprad (resp. jeho právny predchodca) 

nadobudla za účelom prestavby kúpou od obce. V čase uzavretia kúpnej zmluvy sa nedal 

predpokladať presný rozsah prestavby objektu nadobudnutého od obce a teda presne určiť 

pozemok, ktorý bol predmetom kúpy od obce. Obecné zastupiteľstvo následne schválilo 

zmluvu o budúcej zmluve pozemkov dňa 16. 07. 2018 uznesením č. 38/2018.  

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Zámenu pozemkov schválila  trojpätinová väčšina všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

 

 



K bodu č. 5 Schválenie prenájmu pozemku, obec – Piovarči Juraj 

 

Po schválení a zverejnení zámeru na prenájom pozemku obce z dôvodu osobitného zreteľa, 

ktorý bol zákonným spôsobom zverejnený na zákonom stanovenú dobu po predchádzajúcom 

schválení v obecnom zastupiteľstve, starostka predložila návrh na schválenie prenájom 

pozemku pre p. Piovarčiho Juraja 

 

Uznesenie č. 37/2019 

 

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 a § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

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

 

schvaľuje 

prenájom nehnuteľného majetku obce Liptovský Peter z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

predmet nájmu: časť pozemku na parcele č. KNC 503/1, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere  25 m2, kat. územie Liptovský Peter. Predmetný pozemok je zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 431, katastrálneho územia Liptovský Peter, obec Liptovský 

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

odbor.  

doba nájmu: 10 rokov  

nájomca: Juraj Piovarči, Liptovský Peter č. 10, pozemok sa nachádza pri plote, ktorým je 

oplotená parcela KNC č. 503/1 z vnútornej strany medzi bytovým domom č. 4 a budovou č. 5 

- bývalou  slobodárkou.  

Cena nájmu sa stanovuje na 3,- €/m2/rok. Cena za prenájom pozemku prenajatého obcou bola 

schválená obecným zastupiteľstvom v L. Petre uznesením č. 13/2014 dňa 12. 05. 2014 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti 

oplotenia medzi bytovým domom č. 4 a bytovým domom č. 5 (bývala slobodárka) a bude 

nadväzovať na parkovacie plochy v okolí bytového domu č. 5. Spolu s parkovacími plochami 

bude tvoriť komplex státí pre osobné automobily a bude prístupný z vnútornej strany 

komplexu bytových domov.  Predbežným šetrením nemal o pozemok nikto záujem, obec ho 

inak nevie využiť. Nájomca bude pozemok udržiavať a bude sa o neho starať.  

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 1 poslanec (Adriana Muráňová) 

 

K bodu č. 6 Zmluva na výmenu teplovodných rozvodov z plynovej kotolne PK4 

 

P. Miroslav Jurík, konateľ SBH s.r.o. Liptovský Peter informoval prítomných o podmienkach 

zmluvy na výmenu teplovodných rozvodov. Dozornou radou bola vybratá firma na dodávku 

a montáž predizolovaného potrubia a zemných výkopových prác, z plynovej kotolne PK 4, 



ktorá zásobuje teplom a TÚV bytové domy 240 – 243 a je umiestnená v bytovom dome č. 

240. 

Vzhľadom na pripravovanú revitalizáciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích 

plôch v tejto lokalite bolo dohodnuté, že súčasťou tejto akcie bude i výmena teplovodného 

potrubia, aby sa upravené plochy nemuseli opätovne rozkopávať. 

Zemné výkopové práce bude vykonávať vybratá firma JAPETEK s.r.o. Liptovská Porúbka 

449 a predstavujú  sumu                                                                    2 206,80 € s DPH 

Dodávku a montáž predizolovaného potrubia bude vykonávať vybratá firma SLOVMONT, 

družstvo, ul. Sv. Anny 1, Ružomberok a predstavuje  sumu 12 209,64 € s DPH 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s  § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

uzatvorenie Zmluvy o dielo na dodávku a montáž predizolovaného potrubia z plynovej 

kotolne PK 4 s firmou SLOVMONT,  družstvo, ul. Sv. Anny 1, Ružomberok na sumu 

12 209,64 € 

a zmluvy o dielo na zemné a výkopové práce s firmou  JAPETEK s.r.o. Liptovská Porúbka 

499 na sumu  2 206,80 €  

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

Starostka v súvislosti s vyššie prijatým uznesením predložila k schváleniu rozpočtové 

opatrenie č. 6/2019, ktoré bolo jednohlasne schválené a tvorí prílohu zápisnice. Jedná sa 

o doplnenie rozpočtu o sumu 4.500,- € potrebnú na výmenu teplovodného potrubia spolu so 

zemnými prácami presunom v rámci kapitálových výdavkov. Navrhovaná zmena nebude mať 

vplyv na celkové príjmy a výdavky obce a nebude narušená rovnováha rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 39/2019 

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

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

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

 

Hlasovanie: za:     7 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Adriana Muráňová, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

Do ďalšieho zastupiteľstva pripraví konateľ SBH s.r.o. Liptovský Peter p. Jurík Miroslav 

cenovú kalkuláciu na výmenu teplovodných rozvodov z plynovej kotolne PK 1. 



 

K bodu č. 8 Žiadosť o spoluúčasť na financovaní DK contractors, s.r.o. – prístupová 

komunikácia a parkovacie plochy 

 

Konateľ spoločnosti DK – contractors, s.r.o., nám. sv. Egídia 61, Poprad Ing. Jaroslav 

Dolinay požiadal o vyjadrenie k spoluúčasti obce na financovaní rekonštrukcie prístupovej 

komunikácie a parkovacích miest pri novovybudovanom bytovom dome HILL, Liptovský 

Peter č. 5. Vzhľadom na skutočnosť, že parkovacie miesta s prístupovou komunikáciou budú 

slúžiť aj pre obyvateľov z okolitých bytových domov (bytový dom 4, 6, 7 a garáže), čím sa aj 

čiastočne vyrieši problematika parkovania v uvedenej lokalite. Poslanci obecného 

zastupiteľstva schválili spolufinancovanie obce vo výške 10 % zo sumy celkových nákladov 

49.892,43 €, čo predstavuje sumu 4 989,- €. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

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

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

 

schvaľuje  

spoluúčasť obce na financovaní rekonštrukcie existujúcej prístupovej komunikácie 

a parkovacích miest v lokalite pri bytovom dome č. 5 (aj bytový dom č. 4, 6, 7 a garáže) vo 

výške 10 % z celkových nákladov, čo predstavuje sumu 4 989,- € 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,   

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

Stanislav Žiška) 

 proti:  1 poslanec (Miroslav Krčula) 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 9 Rôzne 

- Starostka informovala prítomných, že obec dostala pre potreby Dobrovoľného hasičského 

zboru  v Liptovskom Petre zásahové hasičské auto IVECO DAILY. 

- Spoločnosť Telekom Bratislava zastúpená firmou Optomont Trenčín požiadala o stanovisko 

obce k telekomunikačným optickým sieťam, ktoré spoločnosť plánuje vybudovať v obci. 

O rovnaké vyjadrenie žiadala už i firma Orange Slovensko. Jedná sa o sieť vedenú medzi 

obcou Liptovský Peter a mestom Liptovský Hrádok a siete v celej obci. Starostka 

informovala, že obec vydá na základe predošlých jednaní a pripomienok stavebnej komisie, 

ako aj na základe záujmu občanov rovnaké súhlasné stanovisko ako firme Orange s určenými 

podmienkami. Jednou z podmienok je vedenie optických káblov v jednom výkope. Poslanci 

nemali pripomienky. 

 

K bodu č. 10 Interpelácie 

 

Ing. Ján Kamenský 

- informoval sa, či by nebolo možné vytypovať vhodné priestranstvo na vybudovanie ohniska 

využiteľného pre verejnosť 

 

Ing. Martin Drugaj 

- na osadenú rampu na priestranstve smerom k diaľničnému mostu navrhol zabezpečiť náter 

- bude konzultovať skúsenosti s formami zabezpečenia separovaného zberu v iných obciach, 

ktoré by sa prípadne mohli využiť aj v našej obci 



- upozornil na rozsypaný štrk na ceste pod cintorínom, je to potrebné pozametať 

 

Ing. Ľubomír Belobrad 

- predložil návrh pomenovania ulíc v obci 

- 1. 6. 2019 sa uskutoční športové popoludnie pri príležitosti medzinárodného dňa detí 

- 8. 6. 2019 sa uskutoční stavanie mája 

- navrhol uskutočnenie brigády pre úpravu nehnuteľností v uličke, ktorá sa využíva na 

prechod do lokality „Záhrady“, aby  bola bezpečná pre prechádzajúcich (stavebná komisia 

uskutoční predtým obhliadku) 

 

Adriana Muráňová 

- informovala sa, aké kroky obec podnikla vo veci jej upozornenia  ohľadne zápisu bytu 

v budove Požiarnej zbrojnice na list vlastníctva, nakoľko tento by obec prenajíma a podľa jej 

názoru byt právne neexistuje 

- upozornila  na nedodržiavanie povinnosti zverejňovania zámerov predaja, prenájmu, zámeny 

majetku obce – poslanci reagovali, že zámery sú zverejnené vo vývesných tabuliach obce, na 

centrálnej úradnej elektronickej tabuli (slovensko.sk) a na webovom sídle obce 

http://www.liptovskypeter.sk/28/oznamy.html 

- opätovne požiadala o sprístupnenie verejnosti schválených Zásad hospodárenia s majetkom 

obce alebo ich vypracovanie 

- na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva žiada predložiť správu o hospodárení SBH 

s.r.o. Liptovský Peter  za rok 2018 

- informovala sa o termíne likvidácie odpadu z dvora po asanácii rodinného domu č. 36, 37, 

40, 41 a priľahlých nehnuteľností 

- upozornila na blížiaci sa koniec termínu ukončenia asfaltovania prístupovej komunikácie 

v lokalite Tále „Na Hlinách“ a aké ide obec z tohto vyvodiť sankcie  

-  vo februári bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený návrh o poskytnutí právnej 

pomoci s advokátom p. Uličným, pričom poslanci žiadali doplniť cenník poskytovaných 

služieb. Uvedené nebolo doplnené a právne služby sa vykonávajú a fakturujú bez zmluvy 

  

K bodu č. 11  Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 12 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.05 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová v.r. 

                starostka 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Matej Čukan 

Miroslav Krčula 

 

http://www.liptovskypeter.sk/28/oznamy.html
http://www.liptovskypeter.sk/28/oznamy.html


 

 

Starostka Obce Liptovský Peter 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 20. 05. 2019 

 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 
 

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 obecnému zastupiteľstvu návrh 

na rozpočtové opatrenie:  
 

- presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a) 

nasledovne:        

 

Kapitálové  výdavky: 

41-04510-710 Obstar.kapit.aktív – miestne kom. -4 500 € 

41-06600-710 Obstar.kapit.aktív – bytové hosp. +4 500 € 

C e l k o m  0 € 
 

 

ROZPOČET   PO    ÚPRAVE 

       BEŽNÝ 

ROZPOČET 

KAPITÁLOVÝ 

   ROZPOČET 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

 

CELKOM 

Príjmy 

po úprave 

v € 

v € 

534 040,- 

547 400,- 

0,-  

402,-   

82 460,- 

82 961,- 

616 500,- 

630 763,- 

Výdavky 

po úprave   

v € 

v € 

481 500,- 

470 361,- 

100 000,- 

100 402,-   

35 000,-  

60 000,- 

616 500,- 

630 763,-   

Výsl.hosp. 

po úprave   

v € 

v € 

+52 540,-  

+77 039,- 

-100 000,- 

-100 000,- 

+47 460,- 

+22 961,- 

0,- 

0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Anna Papajová v.r. 

                                                                                            starostka  
 

 

V Liptovskom Petre dňa 20.05.2019 

 


