
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  16. 12. 2020 
 

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,  

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: 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. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

8. Opätovné prerokovanie prác firmy TREOS Liptovský Mikuláš 

9. Rozpočtové opatrenie č. 15/2020 

10. Schválenie použitia rezervného fondu na konkrétny účel 

11. Schválenie textu do Kroniky 

12. Rôzne 

13. Interpelácie 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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: Miroslav Krčula, Ing. Matej Čukan 

Návrhová komisia: Adriana Muráňová, Ing. Martin Drugaj, Ing. Ľubomír Belobrad 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 



Uznesenie č. 27/2020 

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: Adriana Muráňová, Ing. Martin Drugaj, Ing. Ľubomír Belobrad 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

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

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. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

8. Opätovné prerokovanie prác firmy TREOS Liptovský Mikuláš 

9. Rozpočtové opatrenie č. 15/2020 

10. Schválenie použitia rezervného fondu na konkrétny účel 

11. Schválenie textu do Kroniky 

12. Rôzne 

13. Interpelácie 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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 

Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté len schvaľovacie uznesenia a žiadne ukladacie. 

Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

Uznesenie č. 28/2020 

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 

 

K bodu č. 4 Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021 

 

Starostka predložila plán termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo bude zasadať v termínoch: 

25. január 2021 

22. marec 2021 

17. máj 2021 

21. jún 2021 

 

Uznesenie č. 29/2020 

 

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 

 

 

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 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Starostka predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN bolo zverejnené 

zákonným spôsobom po dobu 15 dní. Žiadna pripomienka od verejnosti nebola zaznamenaná. 

Zmena vo všeobecne záväznom nariadení sa týka úpravy sadzby za komunálny odpad. 

K zvýšeniu poplatku bolo potrebné pristúpiť z dôvodu stúpajúcich poplatkov za uloženie 

odpadu zo strany Mesta Liptovský Hrádok, ktoré prevádzkuje skládku TKO. Tiež sa zvyšuje 

aj poplatok, ktorý sa odvíja od % separácie.  

V tejto súvislosti poslanci upozornili na potrebu zvýšenie frekvencie vývozu kontajnerov na 

papier. Tiež je potrebné vymeniť poškodené kontajnery na plasty a tetrapaky.  

 

Uznesenie č. 30/2020 

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 Liptovský Peter č. 2/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 

území obce, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, o spôsobe podmienkach 

triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu 

z domácností s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, 

podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní 

zberného miesta, o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo jednohlasne schválené bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 31/2020 

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 Liptovský Peter č. 3/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch  

 

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 Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

 

Rozpočet obce na rok 2021 a výhľadový rozpočet na roky 2022-2023 bol zákonným 

spôsobom zverejnený.  

K návrhu rozpočtu predložil stanovisko aj kontrolór obce a odporučil schváliť predložený 

návrh rozpočtu bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 32/2020 

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 2022– 2023 

 

II.  schvaľuje 

a) návrh rozpočtu na rok 2021 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

- príjmy 569 300,- € 

- výdavky                           529 027,- € 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy    0,- € 

- výdavky             16 750,- € 

 

Finančné operácie 

- príjmy    17 797,- € 

- výdavky                       41 320,- € 

 

Rozpočet spolu 

- príjmy 587 097,- € 

- výdavky 587 097,- € 

 

b)  splnomocňuje starostku obce povoľovať presun rozpočtových prostriedkov a to v sume 

max. 1.500,- € 

 
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 Opätovné prerokovanie prác firmy TREOS Liptovský Mikuláš 

Poslanci obecného zastupiteľstva doporučili na vyriešenie celej záležitosti osloviť právnika a 

riešiť uvedenú problematiku právnou cestou.  

 

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 15/2020 

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020. 

 

Uznesenie č. 33/2020 

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. 15/2020 

 

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. 10 Schválenie použitia rezervného fondu na konkrétny účel 

Prostriedky rezervného fondu vo výške 16.596,22  € budú použité na spolufinancovanie 

faktúr za stavebné práce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy 

v Liptovskom Petre“. 

 

Uznesenie č. 34/2020 

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 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 16 596,22 € na spolufinancovanie  faktúr od 

spoločnosti TREOS s.r.o. Lipt.Mikuláš za stavebné práce na projekte „Zníženie energetickej 

náročnosti polyfunkčnej budovy v Lipt.Petre“ a to na tieto faktúry: 

 

Č. faktúry Zo dňa Fakturovaná 

suma 

Uhradené 

z transferu 

Uhradené 

z rezervného 

fondu  

0771019 06.11.2019 193 130,86 183 474,32 9 656,54 

90320 25.03.2020 94 795,43 90 055,64 4 739,79 

0150420 21.04.2020 43 997,86 41 797,97 2 199,89 

Spolu použitie rezervného fondu vo výške 16 596,22 

 

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. 11 Schválenie textu do Kroniky 

Kronikárka obce predložila dokument, ktorý je súhrnom najdôležitejších udalosti, ktoré sa 

odohrali v priebehu roku 2019 a to vo svete aj doma. Súčasťou sú tiež najvýznamnejšie 

udalosti v športe. Zachytené sú tu významné udalosti zo života v obci. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

text do Kroniky obce za rok 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. 12 Rôzne 

- starostka informovala: 

1. Bol vypracovaný projekt zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 

kuchynských odpadov (BRKO) a zhodnocovanie biologických  rozložiteľných odpadov 

(BRO) vo výške 59 009,- €. Pre dosiahnutie naplnenia legislatívnych požiadaviek bude z 

projektu zakúpený do každého  bytu v bytových domoch domáci kompostér na BRKO a 

následne  pre bytové domy bude zakúpený vonkajší kompostér na BRKO – jeden pre cca 4 - 5 

bytových jednotiek. Pre každý rodinný dom bude zakúpený kompostér na zhodnocovanie 

BRO spolu s BRKO. Kompostéry na BRO budú rozmiestnené aj po obci v miestach, kde sú 

záhradky, resp., kde je odpad z pokosenej trávy a na miestnom cintoríne. 

Od nového roku budú zatiaľ po celej obci rozmiestnené  kontajnery na kuchynský odpad na 

verejných priestranstvách v počte 5 - 7 ks.  

2. Projekt na revitalizáciu parku sa bude realizovať v novom roku. 

3. Projekt na kamerový systém v obci sa realizuje a do konca roku bude kompletne ukončený. 

 

K bodu č. 13 Interpelácie 

 

Miroslav Krčula 

- navrhol vymeniť kontajner na cintoríne za uzamykateľný kontajner 

 

Ing. Ján Kamenský 

- upozornil na poškodenú dopravnú značku  

 

Stanislav Žiška 

- navrhol vybudovať kryté kontajnerové státie pri bytovom dome č. 5 

 

Adriana Muráňová 

- požiadala o vypracovanie a podanie správy na ďalšom zasadnutí OZ o poradovníku 

a prideľovaní nájomných bytov a kritérií, na základe ktorých sociálna komisia navrhla 

pridelenie bytov 

 

K bodu č. 14  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 15 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 18.00 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 

Overovatelia: 

Ing. Matej Čukan   

Miroslav Krčula 

 



Prílohy:  

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskom 

Petre na I. polrok 2021 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Obecné zastupiteľstvo sa  schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri 

mesiace. V zmysle § 12 zák. č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

stanovujem plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021 

nasledovne: 

 

 

25. január 2021: 

22. marec 2021: 

17. mája 2021: 

21. jún 2021: 

 

Miesto konania:  zasadačka obecného úradu 

Čas konania: 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Petre dňa  11. 12. 2021 

Vypracovala: Ing. Anna Papajová, starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE 

LIPTOVSKÝ PETER 

č. 2/2020  

 o miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 Obec Liptovský Peter v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 ods. 2, § 12 ods.   2  

a  3,  §  16   ods.  2, 3,  §  17  ods. 2,  § 29,  § 36, § 43, § 51 a § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov    

u s t a n o v u j e 

§  1 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE 
 (1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne 

podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   

odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „ poplatok“)   na území obce Liptovský 

Peter. 

(2) Obec Liptovský PETER na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

 (3) Obec Liptovský Peter na svojom území ukladá  poplatok. 

 

 

 

 



Miestne dane 

  Daň z nehnuteľností 

§ 2 

 Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov, 

b)daň zo stavieb, 

c)daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). 

 

§ 3 

Daň z pozemkov 

 (1) Obec Liptovský Peter určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy 

pozemkov nasledovne:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                               

    trvalé trávne porasty                                                      1,25 % zo základu dane, 

b)  záhrady                                                                                  0,40 % zo základu dane, 

c)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                        0,50 % zo základu dane, 

d)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,       0,25 % zo základu dane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

e)  stavebné pozemky                                                              0,50 % zo základu dane. 

§ 4 

Daň zo stavieb 

 (1) Obec Liptovský Peter určuje ročnú  sadzbu  dane  zo  stavieb   za  každý  aj  

začatý  m
2
 zastavanej  plochy vo výške: 

a)  stavby na bývanie a drobné stavby,  

ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu      0,10 € 

 

b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  

stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie  

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu          0,15  € 

 

c)   chaty a stavby na individuálnu rekreáciu     0,30 € 

d)  samostatne stojace garáže        0,30 € 

e) stavby hromadných garáží       0,30 € 



f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou    0,30 € 

 

g)  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,  

stavby slúžiace stavebníctvu, stavby  využívané  

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb  

na vlastnú administratívu                                                         1,00  € 

 

h)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,  

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným  

podnikaním a zárobkovou činnosťou        0,90 € 

 

i)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)                                     0,30 € 

 (2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie  0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

§ 5 

Daň z bytov 

 (1) Obec Liptovský Peter určuje ročnú sadzbu dane za byty a nebytové priestory: 

a.) Ročná sadzba dane z bytov je pre byty a nebytové priestory nachádzajúce sa  v bytových 

domoch  0,15 € za každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 

súvisiaceho s bytom. 

b.) Ročná sadzba dane je pre nebytové priestory slúžiace na podnikanie a nachádzajúce sa 

v bytových domoch 0,90 € za každý aj začatý m
2 

zastavanej plochy nebytového priestoru 

slúžiaceho na podnikanie.  

c.) Ročná sadzba dane je pre nebytové priestory slúžiace na garážovanie a nachádzajúce sa 

v bytových domoch 0,30 € za každý aj začatý m
2 

zastavanej plochy nebytového priestoru 

slúžiaceho na garážovanie. 

§ 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

(1) Podľa miestnych podmienok v obci Liptovský Peter sa oslobodzujú od dane 

z pozemkov všetky pozemky podľa § 17 ods. 2, písm. b/ – j/ zákona o miestnych daniach.  

  

 

 

 



Daň za psa 

§ 7 

 (1) Obec Liptovský Peter určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 

nasledovne: 

a.) pes chovaný v bytovom dome 20,- € za jedného psa 

a kalendárny rok 

b.) pes chovaný v rodinnom dome 5,- EUR za jedného psa 

a kalendárny rok 

 

 (2) Na základe písomnej žiadosti doručenej správcovi dane je od platenia dane 

oslobodená:  a.) osamelá fyzická osoba staršia ako 70 rokov 

 b.) fyzická osoba, ktorá chová psa v rodinnom dome na kraji obce 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 8 

  (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve Obce Liptovský Peter. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú 

pozemky, ktoré obec prenajala. 

 (2) Osobitným užívaním verejného priestranstva je: 

 - umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 

- umiestnenie predajného zariadenia 

- umiestnenie dočasnej skládky 

 (3) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive „Oznámenie daňovníka 

o vzniku – zániku dane za užívanie verejného priestranstva“, ktoré tvorí prílohu tohto „VZN“ 

a je zverejnené na web stránke obce. 

 (4) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva  je   

a.) 0,07 € za každý aj začatý m
2    

u daňovníkov, ktorí užívajú verejné priestranstvo za 

účelom umiestnenia dočasnej skládky 

b.) 5,- EUR za  každý aj  začatý deň u daňovníkov, ktorí užívajú verejné priestranstvo 

za účelom umiestnenia zariadenia na poskytovanie služieb a umiestnenia predajného 

zariadenia.   

 

 



Daň za ubytovanie 

§ 9 

(1) Sadzba dane  je   0,20 EUR na osobu a prenocovanie.  

(2) Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 dní  od 

vzniku a zániku  daňovej povinnosti na tlačive „Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti 

platiteľa dane za ubytovanie za daňovníka“, ktoré tvorí prílohu tohto „VZN“ a je zverejnené 

na web stránke obce.  

(3) O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ  evidenciu  v "knihe ubytovaných". Daň za 

ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti.  Ako 

doklad o úhrade odovzdá prevádzkovateľ daňovníkovi bloček.     

(4) Daň prevádzkovateľ  odvádza  obecnému úradu nasledovným spôsobom : 

a/ 2- x ročne, a to v týchto lehotách: 

do 30. 6. a 31. 12. bežného roka 

Výšku vybratej dane oznámi správcovi na predpísanom tlačive „Oznámenie o výške 

vybratej dane z ubytovania“ ktoré tvorí prílohu tohto „VZN“ a je zverejnené na web stránke 

obce.  

Daň za predajné automaty 

§ 10 

 (1) Sadzba dane je  50,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 (2) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 

doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Liptovskom Petre.  Písomné 

oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, 

identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku 

daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného 

automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.  

(3) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti na obecnom úrade, 

b/  bezhotovostným  prevodom  na  účet  obce,   číslo  účtu SK40 0200 0000 0000 3072 8342 

vedený vo VÚB L. Mikuláš. 

(4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

výrobné číslo predajného automatu. 

 

 



Daň za nevýherné hracie prístroje 

§  11 

 (1) Sadzba dane je  50,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 (2) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 

doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Liptovskom Petre. Písomné 

oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, 

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri 

zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.   

(3) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ bezhotovostne na účet obce vedený vo VÚB L. Mikuláš, číslo účtu SK40 0200 0000 0000 

3072 8342. 

(4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja. 

 

Poplatok 

§  12 

(1) Obec Liptovský Peter 

a) nemá zavedený množstvový zber pre komunálny odpad 

b) má zavedený množstvový zber pre drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 

(2) Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

Obec Liptovský Peter ustanovuje: 

a) sadzbu poplatku za komunálny odpad 0,07 € za osobu a jeden kalendárny deň 

b) sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad 0,078 € za 1 kg drobných stavebných 

odpadov 

c) ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov 

Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov = § 79, ods.  4 zákona o miestnych 

daniach. 

Koeficient stanovený obcou pre výpočet  ukazovateľa dennej produkcie odpadov podľa  

 

 



§ 79, ods. 4 zákona o miestnych daniach =  1. 

 (3) Spôsob a lehota zaplatenia poplatku 

A/ obec vyrubí poplatok za komunálny odpad rozhodnutím. V rozhodnutí bude uvedený 

spôsob a lehota zaplatenia poplatku. 

Poplatník  je povinný  do 30 dní ohlásiť vznik alebo zánik  povinnosti platiť poplatok 

na tlačive „Ohlásenie vzniku – zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady“, ktoré tvorí prílohu VZN a je zverejnené na web stránke obce. 

 Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

v priebehu zdaňovacieho obdobia povinnosť platiť poplatok na základe splnenia ohlasovacej 

povinnosti a predloženia žiadosti.  

Obec poplatok zníži  alebo odpustí na obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku, že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to na základe  

nasledovných podkladov: 

a./ pre zníženie poplatku o 50 %: 

 (1) Poplatník s trvalým pobytom v obci Liptovský Peter, ktorý z miesta trvalého 

pobytu do miesta školy nedochádza denne, poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko, a 

rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta. V prípade, ak žiak alebo študent 

navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží potvrdenie 

o návšteve školy. 

 (2) Poplatník s trvalým pobytom v obci Liptovský Peter, ktorý  z miesta trvalého 

pobytu do miesta výkonu práce nedochádza denne, predloží potvrdenie zamestnávateľa, príp. 

potvrdenie ubytovacieho zariadenia. 

 b./ pre odpustenie poplatku 

 (1) Poplatníkovi s trvalým pobytom v obci Liptovský Peter, ktorý sa pripravuje na 

vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní a pred vycestovaním si splní povinnosť 

ohlásenia tejto skutočnosti  ohlasovni v mieste trvalého pobytu  bude poplatok odpustený po 

dobu pobytu v zahraničí. 

 (2) Poplatník s trvalým pobytom v obci Liptovský Peter, ktorý je v zariadení na výkon 

trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby 

predloží potvrdenie o dobe pobytu v takomto zariadení v príslušnom zdaňovacom období, 

pričom poplatok bude odpustený len za túto dobu. 

 

 



 (3) Poplatník s trvalým pobytom v obci Liptovský Peter, bývajúci prechodne v inej 

obci, predloží potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie z miesta 

pobytu. 

B/ za drobný stavebný odpad obec vyberie poplatok v hotovosti priamo do pokladne 

obce bez vydania rozhodnutia. Poplatok sa platí za množstvo skutočne odobratého 

drobného stavebné odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci 

na základe potvrdenia – viď príloha  „Potvrdenie o množstve odobratého drobného 

stavebného odpadu bez škodlivín na určenom odbernom mieste v obci Liptovský 

Peter“. 

Záverečné  ustanovenia 

§ 13 

 (1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  

odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších  predpisov  a zákon NR 

SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v  znení neskorších predpisov. 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Liptovský Peter sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre uznesením č. 30/2020  dňa 16. 12. 2020. 

 (3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  

záväzné nariadenie obce Liptovský Peter č. 6/2019 zo  dňa 09. 12. 2019  o   miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 (4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Liptovskom Petre. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021. 

V Liptovskom Petre dňa: 16. 12. 2020 

 

 

 

        Ing. Anna PAPAJOVÁ, v.r. 

               starostka   

 

 

VZN po schválení OZ vyvesené: 17. 12. 2020 

VZN po schválení OZ zvesené: 01. 01. 2021 



 

Príloha č. 1 VZN č.  2/2020 

Oznámenie 

o *vzniku, *zániku  daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného 

priestranstva 

Daňovník  

Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 

 Podpísaný .............................................................................................................. 

( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, ) 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

podľa § 34 a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem Obci Liptovský Peter, že na 

parcele KN-C č. ......... o výmere  ............... m
2  

 

* vznikla daňová povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie 

........................   dňa ........................... 

* zanikla daňová povinnosť za užívanie verejného priestranstva dňa ....................... 

 

 

 

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo 

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre  výpočet dane. 

 

V ................................ dňa ............... 

         ............................. 

                              podpis daňovníka 

 

 



Príloha č. 2 VZN č. 2/2020  

 

Oznámenie 

o prevzatí plnenia povinností platiteľa dane za ubytovanie za daňovníka  

Platiteľ: 

Meno, priezvisko, titul: .................................................................................................. 

 

Názov organizácie: ........................................................................................................ 

 

Adresa trvalého pobytu alebo sídlo :................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

IČO: ...........................             DIČ: ....................... 

 

 Podpísaný .............................................................................................................. 

( uviesť názov alebo meno, priezvisko,  adresa trvalého pobytu alebo sídlo ) 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

podľa § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady oznamujem Obci Liptovský Peter, že som prevzal plnenie 

povinností platiteľa  dane za ubytovanie za daňovníkov, ktorí sa prechodne ubytujú 

v zariadení : ............................................................................................................................ 

(názov, adresa ) 

 

Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo 

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre  výpočet dane. 

 

V ................................ dňa ............... 

         ............................. 

                              podpis daňovníka 

                                    

 

 



Príloha č. 3 VZN č.  2/2020 

 

 

/Názov a adresa platiteľa/ 

 

 

 

Obec Liptovský Peter 

č. 100 

033 01  Liptovský Peter 

 

Vec: Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania 

 

Platiteľ dane z ubytovania: 

Názov organizácie: .................................................................................................................... 

Sídlo organizácie: ...................................................................................................................... 

IČO: ................................... DIČ: ................................ 

 

Týmto na základe VZN Obce Liptovský Peter č. /2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem Obci Liptovský Peter 

výšku vybratej dane z ubytovania za obdobie: 

 

Počet prenocovaní ......................... x 0,20 EUR, spolu vo výške ............................ EUR. 

Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače 

a pravdivo uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane. 

 

 

V ............................. dňa........................ 

 

            

       ..................................... 

                      podpis daňovníka 

 

 

 



              Príloha č. 4 VZN č.2 /2020  

Ohlásenie 

* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Poplatník – fyzická osoba: 

Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Rodné číslo: ..................... 

 

 

Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ: 

Názov alebo obchodné meno: ............................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

Sídlo alebo miesto podnikania: .......................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

IČO: ........................               DIČ: ............................. 

 

 

 Podpísaný .............................................................................................................. 

( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, názov alebo obchodné meno, 

sídlo ) 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

podľa § 80 odst.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady ohlasujem Obci Liptovský Peter, že dňom: 

.............. * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 



 

 

V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: ..................................... 

............................................................................................................................................... 

( list vlastníctva, potvrdenie z evidencie obyvateľov, kúpnu alebo nájomnú zmluvu a pod.) 

 

 

 

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo 

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre  výpočet dane. 

 

V ................................ dňa ............... 

         ............................. 

                              podpis daňovníka 

                                    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Príloha č. 5 VZN č. 2/2020 

Oznámenie 

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Poplatník  

Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 Podpísaný .............................................................................................................. 

( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, ) 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

podľa § 77 odst.7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem Obci Liptovský Peter, že som 

prevzal plnenie povinností poplatníka za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

nasledovných členov našej spoločnej domácnosti: 

.............................................................................................................................................. 

( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu ) 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo 

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre  výpočet dane. 

 

V ................................ dňa ............... 

         ............................. 

                              podpis daňovníka 



Príloha č. 6 VZN č. 2/2020 

Potvrdenie 

o množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez škodlivín na určenom 

odbernom mieste v obci Liptovský Peter 

(zo stavieb, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obce a nevyžaduje 

sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) 

 

Meno a priezvisko, titul: .............................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................... 

 

Brutto (kg):  ....................................... 

 

Tara (kg):   ....................................... 

 

Netto (kg):  ....................................... 

 

 

 

V Liptovskom Petre dňa ............................. 

 

        ........................................... 

        podpis zodpovednej osoby 

        poverenej odoberaním DSO 

 

 

        ............................................ 

            podpis poplatníka 

 

Dňa ......................... zaplatené v hotovosti .............. eur 

 

podpis pokladníka obce .......................................... 



Obec Liptovský Peter 
__________________________________________________ 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2020 

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Obec Liptovský Peter v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. 

vydáva Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce Liptovský Peter č. ..../2020 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Liptovský Peter, na 

ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) citovaného zákona  uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

Obce Liptovský Peter s odvolaním sa na § 81 ods.  8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
I. Časť 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi na území obce, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o 

nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe 

a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu 

z domácností s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, podrobnosti 

o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného 

miesta, o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

 

II. Časť 

Čl.1 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

 

1.  Obec zneškodňuje zmesový komunálny odpad na riadenej skládke odpadov na základe zmluvného 

vzťahu s prevádzkovateľom skládky 

2.  Obec odovzdáva drobný stavebný odpad konečnému odberateľovi na základe zmluvného vzťahu. 

 

Čl. 2 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

1.  Na území obce nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. 

2. Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo správcov 

nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do kontajnerov uplatňuje intervalový systém 

zberu. 

3. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob: 

– pri rodinnom dome: kontajner 110 l, resp. 120 l  na zmesový komunálny odpad,  

– pri bytovom dome: kontajner 1100 l na zmesový komunálny odpad, 

– veľkoobjemové kontajnery pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady. 

– každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ kontajnera na zmesový komunálny 

odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie, 



4. Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:  

a) počet zberných nádob, pri ktorých náklady na vývoz a manipuláciu sú súčasťou miestneho 

poplatku, je určený na počet osôb, pričom: 

aa) 1 – 4 osoby v dome, resp. byte majú nárok na 1 zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l, 

ab) 5 -  8 osôb v dome, resp. v byte môžu mať ďalšiu zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l, 

ac) 9 a viac osôb v dome, resp. v byte môže mať ďalšiu zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l, 

ad) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, je minimálny počet nádob 1ks.  

ae) pre bytové domy 1100 l nádoby 

b) Interval odvozu sa zabezpečuje takto: 

    z 1100 l nádob  každý týždeň – striedavo - z toho každý druhý týždeň 2x 

    zo 110 l, resp. 120 l nádob  1 x za dva týždne 

5. Pôvodca odpadu je povinný: 

a) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti 

verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo, 

b) starať sa o prístup k zbernej nádobe, 

c) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby 

z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie 

zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby, 

d) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad do veľkoobjemových kontajnerov na to 

určených. 

6. Pôvodca odpadu nesmie: 

 a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad, 

 b) preťažovať zberné nádoby -  max. 30 kg u 110 l a 120 l nádoby, 50 kg u 1100 l nádoby, 

 c) spaľovať v zberných nádobách komunálny odpad, 

 d) ukladať do zberných nádob žeravý popol, kamene a stavebný materiál. 

 

Čl. 3 

Nakladanie s objemným odpadom a drobným stavebným odpadom (DSO) 

 

1. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad a drobný stavebný odpad bezpečným 

spôsobom mimo verejného priestranstva, mimo okolia zberných nádob a odovzdať ho na mieste 

určenom pre zber objemného odpadu alebo pre zber drobného stavebného odpadu. 

2. Miestom určeným pre zber objemného odpadu  a drobného stavebného odpadu je: 

- objemný odpad do VOK na verejných priestranstvách vo vlastníctve obce 2x ročne (na jar 

a v jeseni) podľa rozpisu zverejneného obvyklým spôsobom, 

- drobný stavebný odpad  do uzavretého VOK pri obecnom úrade. Zberné miesto pre DSO je      

občanom   sprístupnené po dohode na obecnom úrade  

3. Nakladanie s objemovým odpadom je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad. 

4. Pre zber drobného stavebného odpadu je v obci zavedený množstvový zber. 

5. Množstvo drobného stavebného odpadu je merané v m
3
, pričom na jedného občana a rok je možné 

vyviezť 1 m
3
 drobného stavebného odpadu.  

6. Poplatok za DSO sa hradí priamo do pokladne obce najneskôr v nasledujúci pracovný deň po 

uložení DSO na zberné miesto na základe potvrdenia o množstve DSO.  

 

Čl. 4 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

1. Obec na svojom území zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu. 

2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí:  

a) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO), okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba-podnikateľ, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 

b) biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorína.  

3. Pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec určuje pre pôvodcov 

odpadu: 



a) 120 l  hnedé zberné nádoby, ktoré sú rozmiestnené v obci pri kontajnerových státiach.           

Interval vývozu je 1x týždenne. 

 Do zberných nádob je zakázané ukladať BRKO v plastovom obale, záhradný odpad, tekuté 

potraviny, plienky, exkrementy, uhynuté zvieratá a komunálny odpad. 

4. Biologicky rozložiteľný odpad je  pôvodca odpadu povinný zhromažďovať a zhodnocovať: 

a) vo vlastnom kompostovacom zásobníku, alebo v kompostovacích zásobníkoch rozmiestnených 

po obci  

 

Čl. 5 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.  

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

3. Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP 

a Rady (ES) č. 1069/2009. 

4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.  

5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia 

(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť 

o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt 

spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie 

činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 

8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje 

sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné 

oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

9. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný 

postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

10. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a 

reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.  

11. Ustanovenia ods. 1) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne. 

 

III. Časť 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

Čl. 6 

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

1.   Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ako sú 

rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá alebo iný tekutý komunálny odpad v identifikovateľných 

(pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie), uzavretých,  pevných obaloch, z ktorých sa odpad 

neuvoľňuje/nevyteká. 

2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok na mesiace: 

a)  máj, 

b) október. 

3. Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je:  



a) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu odpadu z domácností 

s obsahom škodlivých látok zabezpečovaného obcou minimálne dvakrát ročne; harmonogram 

kalendárového zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok zverejňuje obec pred 

jeho realizáciou na svojom webovom sídle alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste 

obvyklým.  

3. Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa odseku 2 písm. b) vykonáva 

oprávnená osoba pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu. Držiteľ 

odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby. 

 

 

Čl. 7 

Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

1.  Kontajnery na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s obalmi (sklo, plasty, kovy) sú farebne rozlíšené nasledovne: 

a) zelenou farbou pre sklo s objemom 1  100 litrov (zvony),  

b) žltou farbou pre plasty, VKM a kovy s objemom 1 100 litrov,  

c) modrou farbou pre papier s objemom 1 100 litrov, 

d) čiernou farbou pre plasty, VKM a kovy s objemom 1 100 litrov, 

e) kontajner na textil 

2. Každý kontajner je označený štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad 

z neobalových výrobkov je určený. V súlade s textom na štítku sa do farebne rozlíšených kontajnerov 

ukladajú tieto odpady: 

a) do kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), 

sklenené črepy, 

b) do kontajnera žltej farby, ktorý je určený najmä na zber plastov: stlačené PET fľaše 

neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z 

mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými 

materiálmi, menšie kusy čistého polystyrénu, kovové obaly, konzervy, plechové obaly 

z nápojov. 

c) do kontajnera čiernej farby, ktorý je určený predovšetkým na zber kovov: kovové obaly, 

konzervy, plechové obaly z nápojov, stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, 

fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov, 

kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, menšie kusy čistého 

polystyrénu, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov. 

d) do kontajnera modrej farby, ktorý je určený na zber papiera: noviny, časopisy, letáky, obalový 

papier, kartón, plagáty, telefónne zoznamy, katalógy a pod. 

e) do kontajnera na textil: odevy, posteľné prádlo, deky, plachty a pod. 

3. Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) nepatria asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo 

inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, 

keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne 

obrazovky, počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok, horniny, obaly s obsahom 

nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.), novodurové rúrky 

a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly 

kombinované s iným obalom, veľké kusy polystyrénu a igelity zo stavebného materiálu a z 

podnikateľskej činnosti. 

4. Kovy väčších rozmerov, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus zvozovej techniky oprávnenej 

osoby, odovzdá držiteľ odpadu  na zberné miesto. 

5. Tabuľové sklo a iné sklo, ako je uvedené v odseku 2 písm. b) a c) a tiež keramiku a porcelán, držiteľ 

odpadu odovzdá ako objemný odpad na zbernom mieste.  

 

 

 

 



Čl. 8 

Jedlé oleje a tuky           

         

1. Pôvodca odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od 

iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových 

fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál. 

2. Pôvodca odpadu môže odovzdať jedlé oleje a tuky: 

a) do 60 l zbernej nádoby umiestnenej pri obecnom úrade, ktorá bude sprístupnené každú stredu 

v čase od 15,00 do 16,45 h 

b) v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci v rámci výkupu oprávnenou osobou.  

3. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu jedlých olejov a tukov na mesiace: 

a) máj, 

b) október, 

pričom presný termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom  oznámené po dohode s osobou 

oprávnenou na zber jedlých olejov a tukov. 

 

Čl. 9 

Elektroodpad z domácností 

 

1. Držiteľ elektroodpadu môže okrem zákonných možností odovzdať elektroodpad z domácností bez     

narušenia celistvosti v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci. 

2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu elektroodpadu z domácnosti na mesiace: 

a) máj, 

b) október, 

pričom presný termín a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou oprávnenou na 

zber elektroodpadu z domácností. 

3. Ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad držiteľ môže tento 

odovzdať do zberných  nádob určených na zber tohto odpadu, nachádzajúcom sa na obecnom úrade. 

 

 

Čl. 10 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 

 

1. Držiteľ odpadu môže okrem zákonných možností odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory 

a automobilové akumulátory a batérie v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci. 

2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových akumulátorov a batérií na mesiace: 

a) máj, 

b) október, 

pričom presný termín a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou oprávnenou na 

zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových akumulátorov a batérií. 

 

Čl. 11 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné pomôcky 

 

Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu 

odovzdá v ktorejkoľvek verejnej lekárni. 

 

 

 

 

Čl. 12 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 



Pôvodca odpadu môže odovzdať odpadové pneumatiky v rámci zákonných možností (spätný zber pri 

kúpe novej pneumatiky, bezplatné odovzdanie odpadových pneumatík v pneuservise). 

 

 

IV. Časť 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

Nezákonne umiestnený odpad je možné nahlásiť na Obecný úrad, Liptovský Peter č. 100, tel.č. 

044/5222484, 0907 086283, alebo písomne na mailovú adresu info@liptovskypeter.sk, prípadne 

písomne do schránky pri vchodových dverách do kultúrneho domu, či poštou. 

 

V. Časť 

Priestupky 

 

Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu podľa osobitných 

predpisov.
 

 

VI. Časť 

Záverečné ustanovenia 

 

Čl. 13 

Účinnosť 

 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

2. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia (VZN) č. 3/2020  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na 

úradnej tabuli a na webovom sídle obce Liptovský Peter dňa 27. 11. 2020 a zvesený dňa 16.12.2020. 

3. Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa 

16.12.2020, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN 

minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

4. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo 

dňa 27. 06. 2016. 

5. Toto všeobecne záväzné  nariadenie obce Liptovský Peter č. 3/2020 nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2021. 

 

V Liptovskom Petre dňa 16.12.2020 

 

 

 

 

Ing. Anna Papajová, v.r. 

starostka 

 

 

 

 

 

 

 

VZN po schválení OZ vyvesené 17.12.2020 

VZN po schválení OZ zvesené 01.01.2021 

 

 

 



Starostka Obce Liptovský Peter 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 16. 12. 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 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: 

41-130 Tovary a služby +1 000 € 

C e l k o m  +1 000 € 

 

Bežné výdavky: 

41-02200-630 Tovary a služby (COVID) +2 200 € 

41-01110-630 Tovary a služby OU -1 110 € 

41-03200-630 Tovary a služby DHZO  -90 € 

C e l k o m  +1 000 € 

 
 

ROZPOČET   PO    ÚPRAVE 

       BEŽNÝ 

ROZPOČET 

KAPITÁLOVÝ 

   ROZPOČET 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

 

CELKOM 

Príjmy 

 

po úprave 

v € 

 

v € 

 

570 520,- 

 

603 423,- 

 

7 000,-  

 

327 930,-   

 

28 067,- 

 

88 678,- 

 

605 587,- 

 

1 020 031,- 

Výdavky 

 

po úprave   

v € 

 

v € 

 

490 177,- 

 

544 131,- 

 

62 200,- 

 

434 580,-   

 

53 210,-  

 

41 320,- 

 

605 587,- 

 

1 020 031,-   

 

Výsledok 

hospod. 

  

po úprave   

v € 

 

 

v € 

 

+80 343,-  

 

 

+59 292,- 

 

-55 200,- 

 

 

-106 650,- 

 

-25 143,- 

 

 

+47 358,- 

 

0,- 

 

 

0,- 

 

 

 

 

Ing.  Anna Papajová 

                                                                                                                   starostka  
 

V Liptovskom Petre dňa 11.12.2020 

 


