Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter
konaného dňa 27. 01. 2020
Prítomní:

Ing. Anna Papajová, starostka obce
Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský,
Miroslav Krčula, Adriana Muráňová,
Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška

Neprítomní:
Ďalší prítomní:Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór
Júlia Illéšová, zapisovateľka

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie
programu
rokovania, voľba
návrhovej
komisie,
určenie
overovateľova zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský Peter v roku
2020
6. Správa o činnosti kontrolóra obce L. Peter v roku 2019
7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
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 9
a OZ je uznášania schopné.
K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania,voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ľubica Uličná, Adriana Muráňová
Návrhová komisia: Stanislav Žiška, Ing. Ján Kamenský, Marek Zachar
Zapisovateľka: Júlia Illéšová
Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným
spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený.

Uznesenie č. 1/2020
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. Ján Kamenský, Marek Zachar
berie na vedomie
určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová
a overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Uličná, Adriana Muráňová
schvaľuje
- návrh programu rokovania OZ
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie
programu
rokovania, voľba
návrhovej
komisie,
určenie
overovateľova zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský Peter v roku
2020
6. Správa o činnosti kontrolóra obce L. Peter v roku 2019
7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
9. Rôzne
10. Interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 11/2019 - splnené
Kontrolór obce informoval o vykonanej kontrole zameranej na kontrolu pohľadávok obce
a stavu ich vymáhania. Obci sa podarilo medziročne výrazne znížiť nedoplatok na dani
z nehnuteľností, resp. poplatku za odpady. Najväčší dlžníci boli oslovení výzvami na úhradu
nedoplatkov z kancelárie obecného úradu a problematických, resp. chronických dlžníkov rieši
obec v zastúpení právnika. Kontrolór preverí k dátumu 30. 6. 2020 opäť pohľadávky a stav
ich vymáhania.
Uznesenie č. 60/2019 – splnené - domové schôdze sa už uskutočnili vo všetkých bytových
domoch

Na základe podnetu p. Pavkovčekovej, nájomníčky bytového domu č. 2 na nebezpečný výskyt
spalín z vykurovania sa uskutočnilo zistenie skutkového stavu. Bolo zistené, že spaliny
z dvoch bytov: p. Pavkovčekovej a p. Brezinu sú odvádzané do jedného komína.Podarilo sa
odstrániť unikanie spalín cez komínové dvierka - vyriešené v spolupráci s kominárom
a kúrenárom. V lete sa komín opraví.
Starostka informovala prítomných, že boli oslovené banky na vypracovanie ponuky na úver
na zakúpenie komunálneho traktora.
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

Poslanec Ing. Martin Drugaj informoval prítomných o výsledkoch rokovania so zástupcom
firmy, ktorá predloží ponuku na spracovanie a prevádzkovanie web stránky obce. Prítomní
súhlasili s navrhnutými zmenami a poverili Ing. Martina Drugaja zabezpečením tejto služby.
Uznesenie č. 3/2020
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 na prevádzkovanie web stránky obce s firmou EWORKS.sk s.r.o.
Hlboká 7, 949 01 Nitra
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

K bodu č. 4Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
Navrhnutý plán termínov zasadnutí bol jednohlasne schválený. Obecné zastupiteľstvo bude
zasadať 23. marca 2020, 25. mája 2020 a 29. júna 2020.
Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

K bodu č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský Peter
v roku 2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Peter č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne určuje výšku a účel použitia dotácie.
Na kalendárny rok 2020 je určená dotácia vo výške 2744,27 na jedno dieťa. Dotácia sa
používa na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školskej jedálne.
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školskej jedálne v obci Liptovský Peter v roku 2020
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

K bodu č. 6 Správa o činnosti kontrolóra obce L. Peter v roku 2019
Kontrolór predložil správu o činnosti kontrolóra obce v roku 2019. Kontrolná činnosť sa
riadila schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola zameraná na kontrolu vyúčtovania, resp.
zdokladovania použitia finančných dotácií poskytnutých právnickým a fyzickým osobám
v roku 2018 z rozpočtu obce, kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri
nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce, kontrolu vykonávania rozpočtových
opatrení príslušného orgánu obce, kontrolu pohľadávok obce a stavu ich vymáhania a na
kontrolu účtovnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.
12. 2018. Kontrolór vypracoval stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadového rozpočtu obce pre roky 2021 – 2022.
Uznesenie č. 6/2020
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
-správu o činnosti kontrolóra obce L. Peter v roku 2019
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2020
Kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, ktorý bol zverejnený
zákonným spôsobom.
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
-plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2020
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Rozpočtové opatrenie bolo jednohlasne schválené a tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 8/2020
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. 1/2020
Hlasovanie:

za: 9 poslancov (Ing. Ľubomír Belobrad, Ing. Matej Čukan,
Ing. Martin Drugaj, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula,
Adriana Muráňová, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška)
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

Z dôvodu vzniknutého nedoplatku za spotrebovanú elektrickú energiu v Dome smútku
v Liptovskom Petre poverili poslanci starostku k zvolaniu jednania so zástupcami Mesta
Liptovský Hrádok. Keďže dom smútku je využívaný aj na pohrebné obrady Mesta Liptovský

Hrádok, na prevádzku by malo finančne prispievať aj Mesto Liptovský Hrádok. Tiež bolo
navrhnuté zadať vypracovanie projektu na diaľkové ovládanie vykurovania v dome smútku.
K bodu č. 9Rôzne
Poslanci boli oboznámení s písomným vyjadrenímAgrie a.s. Liptovský Ondrej
k nesúhlasnému stanovisku Obce Liptovský Peter k „Optimalizácii uskladňovacích
a ustajňovacích priestorov Liptovský Peter“
K bodu č. 10 Interpelácie
Adriana Muráňová
- upozornila na vytŕčajúcu tyč na priestranstve pred budovou plynovej regulačnej stanice pri
miestnom cintoríne
Ľubica Uličná
-informovala sa o možnosti poskytnutia priestorov zasadačky kultúrneho domu na nácvik
speváckeho súboru klubu Jednoty dôchodcov
Ing. Ľubomír Belobrad
- požiadal o zabezpečenie osvetlenia na priestranstvo oproti predajni potravín, kde sa koná
ochutnávka zabíjačkových špecialít
Ing. Martin Drugaj
-upozornil na potrebu posypania cesty popri cintoríne, ktorá je pokrytá ľadom
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 18.15 h.
Zapísala: Júlia Illéšová

Ing. Anna Papajová
starostka

Overovatelia:
Ľubica Uličná
Adriana Muráňová

Starostka Obce Liptovský Peter

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 27. 01. 2020
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020
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:

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade
s § 14 ods.2 písm. b) nasledovne:
Bežné príjmy:
41-290
Celkom

Iné nedaňové príjmy

Bežné výdavky:
41-01110-630
41-03200-630
41-06400-630
41-08400-630
41-09111-630
Celkom

Elektrická energia OÚ
Elektrická energia PZ
Elektrická energia VO
Elektrická energia DS
Elektrická energia MŠ

+230 €
+240 €
-3 150 €
+10 280 €
+100 €
+7 700 €

Kapitálové výdavky:
41-01110-710
Celkom

Obstaranie kapit.aktív

-5 800 €
-5 800 €

+1 900 €
+1 900 €

ROZPOČET PO ÚPRAVE
BEŽNÝ
ROZPOČET

KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET

FINANČNÉ
OPERÁCIE

CELKOM

Príjmy

v€

570 520,-

7 000,-

28 067,-

605 587,-

po úprave

v€

572 420,-

7 000,-

28 067,-

607 487,-

Výdavky

v€

490 177,-

62 200,-

53 210,-

605 587,-

po úprave

v€

497 877,-

56 400,-

53 210,-

607 487,-

Výsledok
hospod.

v€

+80 343,-

-55 200,-

-25 143,-

0,-

po úprave

v€

+74 543,-

-49 400,-

-25 143,-

0,-

Ing. Anna Papajová, v.r.
starostka
V Liptovskom Petre dňa 22.01.2020

Navýšenie príjmov - preplatky z vyúčt. elektrickej energie za rok 2019

+1900 €

Navýšenie výdavkov - nedoplatky elektr. energie na odberných miestach a zálohy v roku
2020 na elektrickú energiu
Navýšenie výdavkov navrhujeme vykryť z kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu
kultúrneho domu. Ich výška teraz nie je známa a v prípade potreby vyšších finančných
prostriedkov je možné použiť zdroje rezervného fondu, kde predpokladáme po schválení
záverečného účtu tvorbu rezervného fondu cca 40 tis. €

